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نزديك وجود ندارد كه اين امر خود مى تواند 
در تبادل منظم اطالعات و رفع سوء 

تفاهم ها و همچنين شكل گيرى ايده ها و 
ابتكارات، تاثيرپذير باشد.  موضوع «مديريت 

پويايى فرهنگى در گروه هاى دور از 
يكديگر» سعى دارد تا با شناسايى و تحليل 
تفاوت هاى فرهنگى تشكل هاى بين المللى، 
راهكارهاى منطقى براى درك مشترك از 
مسائل مرتبط را ارائه داده و بدين ترتيب 
اهداف، برنامه ها و فعاليت هاى مرتبط را 

ساماندهى و ارزيابى كند. 

مرورى بر برنامه كارگاه 
آموزشى

در اولين روز از دوره آموزشى، موضوع تنوع 
فرهنگى گروه شركت كننده مورد كنكاش 
قرار گرفت. در اين ارتباط ضمن مرورى بر 
تئورى هاى مربوط، با بهره گيرى از روش ها 

و تمرين هاى گروهى، نقش و تاثير تنوع 
فرهنگى در برداشت ها و استنباط هاى 

متفاوت، مورد تحليل قرار گرفت.

اعضاء گروه با نظريات
 Richard Lewis درمورد تنوع 

فرهنگى (با استفاده از كليپ هاى موسيقى) 
آشنا شده و آموختند كه چگونه از مدل 

تحليل گام به گام در اين ارتباط استفاده 
 The"كنند.  همچنين با نمايش فيلم

Japanese story"، مفاهيم كاربرد 
چشم انداز سه بعدى (من، ما و ديگران) 
آموزش داده شد.  اين برنامه آموزشى با 
طرح مسائل جارى شبكه Drynet و 

انتظارتى كه براى برقرارى يك همكارى 
مطلوب و رضايت بخش وجود دارد، به 

پايان رسيد. در جلسه اى كه عصر همان روز 
برپا شد، خانم Marie Jose  با حمايت و 
تسهيلگرى Jitske موضوع پيگيرى نكاتى 

كه در ادامه پروژه مى بايست مورد توجه 
قرار گيرد و روند تصميم گيرى در خصوص 

نكات مطرح شده را به شكلى ساده تر 
تشريح نمود.

جلسه روز دوم با مرورى بر تصميم 
گيرى هاى شب قبل شروع شد و در ادامه 
يك تمرين در مورد نحوه ارتباط از طريق 

ارسال متقابل پست الكترونيك (ايميل) 
انجام شد. اين تمرين، تاثير انواع مختلف 

ارتباطات و ارزش هاى فرهنگى را بر 
ارتباط نوشتارى نشان مى داد.  بعد از آن 

سه چالش عمده كه معموًال سازمان ها 
وتشكل هاى بين المللى با آن مواجه هستند 
مورد بحث قرار گرفت.  برنامه آموزشى با 

مرورى بر مدل پويايى فرهنگى كه مى تواند 
مورد استفاده گروه هاى مختلف در سطح 

بين المللى قرار گيرد، پايان يافت و در ادامه 
گروه به تشريح موضوعات اصلى دستور كار 

  Patric با تسهيلگرى Drynet شبكه
(يكى از اعضاء شبكه) پرداخت. 

چالش هاى عمده پروژه 
Drynet جهت ارتقاء سطح 

همكارى اعضاء 
مدل تحليل گام به گام، ابزار كارآمدى است 

كه مى توان با بهره گيرى از آن در يك 
فرايند خالقانه از طريق جستجو و كنكاش 

در مورد نقاط قوت و ضعف عملكرد، به 
تبيين برنامه ها و اقدامات پيش رو بپردازد.  

اعضاء شبكه با بهره گيرى از اين مدل، 
 Drynet مسائلى را كه در فاز اول پروژه

عليرغم همكارى مطلوب آنان، متوقف 
مانده اند بررسى نمودند تا مطمئن شوند كه 

در فاز دوم پروژه، اين وضعيت به سمت 
بهتر شدن پيش مى رود. بدين منظور 

بخشى از برنامه كارگاه آموزشى به تهيه 
ليستى از شرح وظايف گروه هاى مختلف 

پروژه اختصاص يافت.

ليستى كه در ذيل آمده است مشتمل 
بر نظرات و پيشنهاداتى است كه در 

مديريت پويايى فرهنگى 
درگروه هاى دور از يكديگر

 Jitske Kramerتهيه و تدوين: خانم
از مركز آموزشى و مشاوره ابعاد انسانى 

(Human Dimensions)

برنامه نشست چهار روزه اعضاء شبكه 
DryNet كه در كشور بوليوى برگزار 

گرديد، در برگيرنده يك دوره آموزش 
دو روزه با عنوان «نحوه مديريت پويايى 

فرهنگى در گروه هاى دور از يكديگر» 
 How to manage cultural”

dynamics at a distance“ بود. 
 Jitske Kramerدر اين ارتباط از خانم

 Human  از مركز آموزشى و مشاوره
Dimensions درخواست شده بود 

تا نسبت به برگزارى دوره آموزشى  
«مديريت پويايى فرهنگى درگروه هاى 

دور از يكديگر» اقدام نمايد. اين گزارش 
شامل مرورى اجمالى بر مهمترين نكات و 

يافته هاى نشست فوق مى باشد.

مقدمه
سازمان ها و تشكل هاى بين المللى همواره 
با چالش ها و مخاطراتى رو در رو مى باشند.  

تنوع و تفاوت هاى فرهنگى در بسيارى 
از مواقع مى تواند منجر به برداشت ها و 
تلقى هاى متفاوتى از موضوعات مشابه 

شوند.  از طرفى بعلت بعد فاصله و زمان، 
امكان بهره مندى اين سازمان ها و يا 

تشكل ها از فضاى غيررسمى و ارتباطات 

بوليوى- ژانويه 2011

 گزارش نشــست
DryNet اعضاء شبـــــكه
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واقع برنامه و الگوى كارى و نيز شرح 
وظايف گروه هاى مختلف شامل: كميته 

راهبردى، دبيرخانه و هر تشكلى است كه 
با Drynet2 همكارى مى كند، مى باشد. 

در اين بخش بمنظور شفاف سازى و 
مشخص كردن مسائل موجود، مواردى 

مطرح شد و از اعضاء شبكه خواسته شده 
كه با ساده سازى و ترجمه اين موارد، آنرا به 
عنوان ضوابط مورد توافق و تعهدات اعضاء 

در نظر بگيرند:

مواردى كه از جنبه 
مسئوليت هاى فردى مى بايست 

مد نظر قرار گيرند: 
من افرادى را مي خواهم كه به موقع   -
عكس العمل نشان داده و پاسخ دهند؛

من افرادى را مى خواهم كه موارد خاص   -
خود و راه حل هاى مربوط را با من در 

ميان بگذارند؛
من يك ارتباط موثر و منظم را از افراد   -

انتظار دارم؛
افرادى را مى خواهم كه مرتب براى   -

يافتن راه  حل هاى خود به تشكل مركزى 
پروژه (Both Ends) مراجعه نكرده و 
خودشان با كمك اعضاى گروه قادر به 

يافتن راه حل باشند؛
من نياز به شناخت واضح و روشن از   -

كسانى دارم كه بتوانم در طى مديريت 
و اجراى پروژه سؤاالتم را از آنها بپرسم، 

تقسيم وظايف آنها بايد براى من به 
وضوح معلوم باشد؛

بايد روش بهترى را براى يادگيرى   -
زبان هاى مختلف پيدا كرده و از 

وقت هايى كه از دست مى روند به نحو 
مطلوب تر استفاده كنم؛

وظايف ما بايد براى من به روشنى   -
مشخص شوند؛

بايد به مواردى كه در طى ارتباطات گفته   -

مى شود حساس تر باشم ضمن اينكه 
انتظار دارم ديگر اعضا از آنچه كه تا به 

حال بوده اند صريح تر بوده و واضح و 
شفاف صحبت كنند.

مواردى كه بايد در ارتباط با 
مسئوليت تشكل هاى عضو 
پروژه مد نظر قرار گيرند: 

بايد ارتباط محلى بهترى داشته باشيم؛  -
-  بايد از ساير اعضاء كه اقدامات آنها 

مى تواند بعنوان تكميل كننده فعاليت هاى 
ما در نظر گرفته شود، بيشتر استفاده 

كنيم؛
بايد بر روى مواردى كه در طى جلسات   -
از يكديگر ياد مى گيريم، تمركز بيشترى 

داشته باشيم و آموخته هايمان را در 
برنامه ها لحاظ كنيم؛

بايد به تعهدات خود در مقابل شبكه   -
Drynet پاى بند بوده و به آن عمل 

كنيم؛
بايد يك نقطه شروع مثبت براى مواجه   -

با شرايط غيرمنتظره داشته باشيم و 
بپذيريم كه ناتوانى بر بى ميلى ارجحيت 

دارد؛
بايد در مورد سؤاالتى كه از كميته   -

راهبرى پروژه مى پرسيم بسيار صريح و 
شفاف باشيم: مشخص كنيم چه چيزى 

را مى خواهيم بدانيم، چرا و چه موقع 
منتظر پاسخ هستيم.

مواردى كه بايد توسط مديريت 
و دبيرخانه پروژه مد نظر قرار 

گيرند: 
مرا تنها نگذاريد؛  -

اجازه دهيد كه احساس تعلق و مالكيت   -
گروهى داشته باشم؛

اعضا در صورت دريافت اطالعات بايد   -
مرا از طريق ايميل در جريان بگذارند/ 

ارسال يك ايميل؛

ما به عنوان مديران و مجريان پروژه   -
اطالعات الزم و درخواست هايمان را به 
موقع و در زمان مناسب براى پيشگيرى 
از بزرگ شدن مشكالت كوچك ارسال 

خواهيم كرد، اعضا بايد در تعيين 
چارچوب زمانى مناسب و واقع گرايانه 

مارا يارى دهند؛
ما مى توانيم بر حس ششم خود در رابطه   -

با ايجاد يك ارتباط پويا با اعضاء براى 
برنامه ريزى ها و تصميم گيرى ها تكيه 

كنيم، اطالع از نيازها و انتظارت اعضاء 
مى تواند در بهبود اين ارتباط كمك كند.

موضوعاتى كه مى بايست توسط 
كميته راهبرى پروژه مدنظر قرار 

گيرد:
با تمام اعضاء رك و صريح باشيم؛  -

براى به اشتراك گذاشتن اطالعات   -
براى تمامى اعضاء شبكه، يك سيستم 

دموكراتيك تبيين خواهيم كرد؛
ما جايگاه و موقعيت پروژه Drynet را   -
در سطح بين المللى تقويت خواهيم كرد؛

دريافت به هنگام اطالعات از سوى   -
اعضاء بايد مورد توجه خاص باشد، 

بنابراين ما بايد از سيستم پاداش ( مثبت/ 
منفى) به منظور ضمانت اجرايى دريافت 

به هنگام اطالعات استفاده كنيم؛
ما يك فرايند تصميم گيرى مشاركتى و   -

شفاف ايجاد مى كنيم؛
ما در جايگاه مسئوليت راهبرى طرح،   -
به ابتكارات و سياست هاى جديد بايد 

اولويت دهيم؛
ما بايد از واضح بودن نقش ها و وظايف   -
اعضاء پروژه، كه در متن شرح وظايف 

آنها تعريف شده، مطمئن باشيم؛
ما به عنوان كميته راهبرى پروژه   -

مى بايستى حس مسئوليت مشترك را در 
سطح گسترده ايجاد كنيم؛
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مناسب براى برقرارى ارتباط با آنها و يا 
 Skype برگزارى جلسات مجازى از طريق

و همچنين دانستن اين كه چه وقت افراد 
در دسترس مى باشند، مهم است. براى رفع 

اين چالش، تدوين يك برنامه زمانى بين 
المللى، بسيار حائز اهميت مى باشد.

در شكل پايين صفحه:
رنگ زرد نشان دهنده ساعاتى است كه   -

كارمندان مى توانند در اداره حضور داشته 
باشند ولى اين زمان ها براى كار ترجيح 

داده نمى شوند؛
رنگ آبى نشاندهنده ساعات توقف كار   -

براى ناهار؛
رنگ سبز نشان دهنده ساعات كارى.  -

اين اقدام را با تهيه جدول برنامه زمانى 

براى اعضاء شبكه Drynet شروع 
مى كنيم، توصيه مى شود كه هر يك از 

اعضاء اين كار را انجام دهد و جدول برنامه 
زمانى خود را براى كليه اعضاء ارسال نمايد. 

اين كار توسط منشى هر يك از اعضاء 

ما بايد در تعريف انتظارات از اعضاء   -
شبكه، صريح باشيم و به طور شفاف از 

آنها بپرسيم كه انتظاراتشان از كميته 
راهبرى پروژه چيست.

سه چالش عمده فرا روى 
گروه ها و تشكل هاى بين المللى
ارتباط بين شبكه هاى بين المللى و اعضاء 

آنها با سه چالش عمده روبرو است.  در 
اين بخش سعى ما بر اين است كه ضمن 
تشريح اين چالش ها، راهكار عملى براى 

رفع آنها ارائه دهيم.  اين چالش ها عبارتند 
از فاصله زمانى، فاصله مكانى و جغرافيايى 
و فاصله فرهنگى. شكل زير شمايى از اين 

سه چالش و پيامدهاى هر كدام را نشان 
مى دهد.

فاصله زمانى (ريسك انفصال و   .1
جدايى از يكديگر)

منظور از فاصله زمانى اين است كه چون 
هر كدام از اعضاء در منطقه خاصى از 

نظر بعد زمانى قرار دارند، تشخيص زمان 

قابل انجام مى باشد. توصيه مى گردد كه در 
جدول ارسالى، ايام تعطيل و نيز اطالعاتى 
در خصوص زمان در دسترس بودن افراد 

نيمه وقت (پاره وقت) گنجانده شود.

2- فاصله مكانى (ريسك انزوا و 
دورافتادگى)

همانگونه كه هر فرد براى زنده ماندن و 
پويايى نياز به ضربان قلب دارد.  ارتباط 

منظم اعضاء يك گروه با يكديگر نيز 
همچون ضربان قلب نشان دهنده وجود و 
پايدارى آن گروه مى باشد. مهم است كه 
بدانيم اگر ضربان نباشد يعنى بطور مثال 

پاسخ گويى به ايميل ها دير انجام شود و يا 
اصال پاسخ داده نشود در اين صورت درست 

مانند يك قلب بيمار و يا مرده گروه نيز 
بيمار شده و دچار ضعف مى شود. (شكل 

باالى صفحه مقابل)

در يك پروژه مشترك ضربان را مى توان 
به: برگزارى جلسات مجازى، ارائه 

گزارش ها و ارتباط تلفنى تشبيه كرد. در 
گروه هاى بين المللى به علت بعد مكانى، 

امكان گفتگوى غيررسمى و خودمانى 
براى كليه اعضاء مقدور نمى باشد، بنابراين 

گروه بايستى يك ماشين قهوه مجازى 
ايجاد كند.  به اين معنى كه شرايطى ايجاد 

گردد تا افراد بتوانند با اطمينان عالئق، 
موفقيت ها، سواالت و نگرانى هايشان را در 
 Drynet ميان بگذارند.  در مورد پروژه

مى توان به جزئيات اقدامات الزم براى 
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ايجاد و نگهدارى يك قلب سالم فكر كرد.  
بهر حال شكى نيست كه ارائه گزارش هاى 

مستمر ماهانه و نيز ارائه دستاوردهاى 
پروژه مى تواند انگيزه بيشترى براى اعضاء 

فراهم آورد.  در اين مورد از منشى دبيرخانه 

پروژه خواسته شده تا هماهنگى هاى الزم 
را براى ارائه به موقع گزارش ها با اعضاء 

شبكه به عمل آورد.  البته توافق هاى بيشتر 
در اين خصوص هنوز انجام نشده، اما بايد 

اعتراف كرد، با وجودى كه افراد بيشتر 
 Skype مايل به ارتباط از طريق تلفن و يا
مى باشند، ارتباطات شفاهى و رودررو بسيار 

مناسب تر است. 

3- تفاوت هاى فرهنگى (ريسك 
عدم درك صحيح و محروم 

شدن از يك استنباط مشترك)

افراد با پيش زمينه هاى مختلف فرهنگى، 
نظرات متفاوتى در مورد موفقيت،كار 

گروهى، ارتباط موثر، اهميت موعدهاى 
مقرر، سطح جزئيات در يك گزارش و.... 

دارند در طى اين دوره آموزشى سعى شده 
است تا به اهميت موضوعات فرهنگى 

اشاره شود.

در دياگرام فوق چهار موضوع قابل توجه 

وجود دارد كه عبارتند از:

ماموريت و وظيفه گروه: علت بوجود   
آمدن گروه و همكارى بين اعضاء:

بدون تعيين تكليف يا به تعبيرى ديگر 
بدون مشخص كردن وظيفه و هدف هاى 

هر گروه، هيچگاه 
نمى توان انتظار 
وجود يك گروه 
كارآمد و پويا را 
داشت.  وظيفه 

گروه، تبيين 
هدف ها و دستيابى 

به خروجى هاى 
واقعى و قابل 

اندازه گيرى براى 
تحقق هدف هاى 
مد نظر مى باشد. 
اقداماتى كه در 

اين خصوص بايد انجام شود عبارتند از:
1. تعريف كار گروهى و اينكه تصور ما از 

كار گروهى چيست؟

2. مشخص كردن هدف هاى كار گروهى، 
مقصد كجاست؟

3. برنامه ريزى استراتژيك، روش دستيابى 
به هدف ها و مقاصد؛

طراحى تيم: چگونگى سازماندهى و   
طراحى گروه كارى؟

 براى رسيدن به اين مقصود بايستى: 
اطالعات به طور منظم سازماندهى شود، 
روند انجام كار مشخص و تقسيم وظايف 

اعضاى گروه مشخص گردد.  اين الگو كه 
با توجه به محيط كار گروه ترسيم مى گردد 

براى اعضاء قابل قبول بوده و در نتيجه 
مشاركت موثر اعضاء را تضمين مى كند. 

يك تيم متشكل و سازماندهى شده متاثر 
از ارزش هاى فرهنگى جامعه خود مى باشد. 
در اين خصوص وجود يك رهبرى مبتكر و 
خالق براى تركيب مفاهيم مختلف ضرورى 

مى باشد. اقداماتى كه در اين مورد بايد 
انجام شوند عبارتند از: 

4. طراحى فرايند تصميم گيرى، چه كسى 
تصميم  مى گيرد كه چه كارى، در چه 
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گروهى؟
محيط كار گروهى: تاثير متقابل   
 محيط و كار گروهى و بالعكس 

گروه ها واحدهاى ايزوله و جداى از محيط 
نيستند بلكه بخشى از محيط پيچيده 

پيرامون خود مى باشند.  در ابتدا، محيط 
پيرامون، دليلى براى گردهمايى و كار 

گروهى براى اعضاء تيم مى باشد و تيم 
نتايجى را ارائه مى دهد كه بر محيط تاثير 

گذاراست. وظايف، برنامه ريزى و بازتاب 
كار گروهى كه به آنها اشاره شد به طرق 
مختلف بر مفاهيم و زمينه هاى فرهنگى 

تاثير مى گذارند.

پويايى فرهنگى 
پويايى فرهنگى زمانى اتفاق مى افتد كه 
عملكردها و تجارب مختلف در مواجهه 

و تعامل با يكديگر قرار گيرند، الزم است 

زمانى انجام گيرد؛
5. تعيين نقش ها و وظايف: 
چه كسى چه كارى را 

و با چه مسئوليتى انجام 
مى دهد؟

6. فرايند انجام كار: چگونه 
مى توانيم با همديگر 

كار كنيم. ( برنامه ريزى، 
جلسات)؛

7. نوع حمايت: اعضاء گروه 
چه نيازهايى دارند، و چه 

انتظاراتى از رهبر گروه 
دارند؟

تعامل افراد گروه: روشى   
كه اعضاء گروه با 

يكديگر كار مى كنند:

گروه ها واحدهاى ثابت و 
بدون تغييرى نيستند، به 
عهده گرفتن وظايف در 

گروه پويا بوده و چگونگى 
سازگارى و كنار آمدن با 

وظايف محوله به طور وسيع متاثر از 
ميزان دستيابى و يا نزديك شدن به 
هدف ها مى باشد.  قابليت واكنش به 

موضوعات مختلف محيط پيرامون در واقع 
قلب يك گروه مى باشد.  تاثير ارتباطات 
داخلى، پويايى گروه و روش هاى ايجاد 

ارتباط، مواردى از اين واكنش ها مى باشد.  
اقداماتى كه در اين ارتباط بايد انجام شود 

عبارتند از:
بازخوردها و اختالفات: چگونه   .8

مى توانيم با يكديگر كنار بياييم و 
همكارى مطلوب داشته باشيم؛

پايش و نظارت بر كار گروهى: چگونه   .9
مى توانيم همكارى ها و نتايج كار 

گروهى مان را ارزيابى كنيم؟
مديريت سيستم هاى گروهى:   .10

چگونگى تنظيم ارتباطات در كار 

دانسته شود كه ابعاد فرهنگى مختلف، 
منجر به تعابير متفاوت از يك موضوع شده 
و ممكن است سوء تفاهم هايى ايجاد شوند. 
در بخش 6 كتاب مديريت پوياى فرهنگى 
به تفصيل به اين موضوع اشاره شده است. 

در دياگرام فوق خالصه مطالب مذكور 
نمايش داده شده است.

ايميل( پست الكترونيك): 
در حين دوره آموزشى ما متوجه تاثير 

تفاوت هاى فرهنگى بر نحوه نگارش ايميل 
اعضاء شديم در طى اين مباحث وظايف 
و نقش هايى براى بهتر كردن و پيشرفت 

ارتباطات از طريق پست الكترونيك و 
نحوه همكارى هاى اعضاء در اين خصوص 

پيشنهاد گرديد. 
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تخريب جنگل هاى هيركان براى برداشت منابع قرضه سد البرز
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با توجه به پرونده 1271 سد، 588 
سدساخته شده، 137 سد دردست ساخت، 
و546 سد دردست مطالعه كه به خاموشى 

همه رودهاى كشور حتى رودهاى 
هميشگى مانند زاينده رود و پرآب ترين 

آنها يعنى رود قابل كشتيرانى كارون 
انجاميده است، مهم ترين جستارهايى كه 

در نقد سدسازى كشور مى توان به آن 
اشاره كرد شيوه تصميم گيرى براى ساخت 

و اجراى سدهاست كه  
1. با نقض آشكار اصول 44، 48، و 50 

قانون اساسى، 
2. با نقض آشكار تعهدات ملى در همايش 
ريو ( دستور 21) و در امضاى پيمان مبارزه 

با بيابانزايى،
3. با تقليد نسنجيده از الگوهاى توسعه 

نابومى،

4. با هزينه هاى هنگفت از منابع بخش 
عمومى،

5. با تصميم گيرى ناپاسخگوى كارگزاران 
دولتى و شركت هاى منتقع در سدسازى، 

6. بدون هيچگونه نظرپرسى از جوامع بومِى 
مالك و صاحب حقابه ها و منابع طبيعى،

7. با پيامدهاى ناسازگار بر معيشت و 
زندگى مردم بومى حوضه هاى آبخيز و 

آبريز يعنى گروه هاى مولد كشاورز و باغدار 
و دامدار و عشاير و ماهيگير و صنعتگر 
صنايع بومى در پائين دست از يك سو 

و  كشاورزان و باغداران و عشاير و ساير 
جوامع مولد مخزن سدها از سوى ديگر،

8. و سرانجام با اثرات بسيار منفى بر 
سيماى سرزمين و پيكره هاى آبى از رودها 
تا تاالب ها و درياچه ها، و نيز با پيامدهاى 
جدى بيابانزايى در جنگل ها و مراتع        

به اجرا مى روند. 
در مطالعات و بررسى هاى يكسونگرانه 
و جانبدارانه اى كه براى سدهاى كشور 
انجام شده جستارها و مقوله هاى زير يا 

اصًال انجام نشده اند يا بگونه اى نادقيق، 
غيرتحليلى و بدون ژرف انديشى و جامع 

نگرى انجام شده اند:
1) مطالعات نيازسنجى- آيا نياز حقيقى به 

تامين آب يا برق وجوددارد؟ اگر اين مطالعه 
انجام شده بود شايد  بسيارى از سدهاى 
حوضه درياى مازندران، اروميه...  اصال 

مطرح نمى شدند چه رسد به ساخته شدن. 

مجموعبهره بردارى اجرايى   مطالعاتىحوضه آبريز
     92          40      12          40   اروميه

     329          91      57          181خليح فارس و درياى عمان
     341          150      38           153درياى خزر

     39          18      6          15سرخس
     251          121      20             109مركزى
     77          56      4          17هامون

      1271          588      137          546مجموع كشور

ماخذ: تارنماى سازمان مديريت منابع آب   كشور مهر ماه 1389

روند شگفت انگيز سدسازى 
در كشور كه در جدول زير 
نشان داده مى شود بيانگر 
افراط  لجام گسيخته  در 

ساخت وساز در آبخيزهاى 
كشور است.  مقاالت گردآورى 

شده دراين مجموعه تنها 
گوشه اي از تخريب هاي ناشي 

از ساخت وساز در حوزه هاي 
آبخيز را نشان مي دهد. 

آغـــــازيــــــنســــخن
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2) مطالعات گزينه يابى- براى تامين نياز 
كدام گزينه ها وجود دارند؟ آيا تغيير كارايى 

مصرف، براى نمونه افزايش كارايى 40 
-30 درصدى كنونى آبيارى، تامين آب 
با هزينه كمتر نيست؟ آيا نيروگاه گازى، 

سيكل تركيبى، بادى، خورشيدى، يا اعمال 
مديريت تقاضا و كاهش هدررفت، برق 

ارزانتر تامين نميكند؟ آيا با قنات آبرسانى 
شرب بهتر و سنجيده تر انجام نميشد؟ 

3) مطالعات تحليل اجتماعى- بررسى اينكه 
گروههاى اجتماعى بومى و مولد حوضه 
آبخيز يعنى كشاورزان، باغداران، عشاير، 
ماهيگيران.. در درازمدت چه سرنوشتى 

خواهند يافت؟ آيا حقابه، زمين كشاورزى، 
باغ، مرتعشان را از دست نميدهند؟ ناگزير 
از مهاجرت اجبارى نخواهند شد؟ نگاهى 

به تخليه اجبارى 13 روستاى دهستان لفور 
براى آبگيرى سد نيازسنجى نشده البرز و 
سرنوشت مردم آن تجربه تلخى است كه 
دراين مجموعه آمده است.  در صدها جلد 

گزارش نوشته شده براى 40 سد حوضه 
آبريز اروميه به تحليل اجتماعى واقعى 

درباره زندگى و معيشت 6 ميليون انسان 
وابسته به اين درياچه برخوردنميكنيم. 
در سكوت سازمانهاى مسئول، مراتع و 

جنگلهاى زيادى در مخزن سدها زير آب 
ميروند (160 كيلومترمربع در كرخه، 70 

كيلومترمربع در سيمره...). جنگل و مرتع در 
سدسازى  ثروت ملى بشمار نميرود. اراضى 

كشاورزان، مسير كوچ و چراگاه عشاير 
حوضه آبخيز و.. نيز مهم نيست چون اين 
جوامع مولد در نگاه سدسازان افراد مهمى 

بشمار نميروند كه كار سدسازى بخاطر 
آنها با درنگ روبرو شود. سدها يا گزارش 

اجتماعى ندارند يا مشاوران آن را تاحد يك 
گزارش جمعيت شناسِى بدون جامع نگرى 

و ژرف انديشى تقليل داده اند.
4) مطالعات تحليل زيست محيطى- 

سدسازى بر حوضه آبخيز چگونه اثرى 
خواهدداشت؟ آيا پيكره آبى پائين دست 

را نابود نخواهدكرد؟ بر زيستگاه و 
زندگى جوامع جانورى و گياهى چه اثرى 
خواهدداشت؟ بنابر قانوِن «اثرپروانه اى»، 

چه بروز انسان حوضه آبخيز خواهدآمد؟ 
سدها يا گزارش زيست محيطى ندارند يا 

مشاوران آن را تا حد گزارشى بدون تحليل 
و منتهى به  جدولى از ماتريس اثرات 

مثبت/ منفى احتماًال با برخى راهكارها و 
بدون هيچ جامع نگرى تقليل داده اند.  

 5) مطالعات تحليل اقتصادى- آيا فايده 
حقيقى سد بيش از هزينه حقيقى آن است؟ 
آيا سد راهكارى اقتصادى است؟ آيا تامين 

مالى براى سد «تخصيص موثر» است 
و منابع محدود را بگونه كارآمد و موثر 

تخصيص داده ايم؟  آيا هزينه گذارى براى 
ساخت سد «هزينه موثر» است يا راهكار 

كم هزينه ترى هم هست؟ سرانجام آيا 
نسبت فايده به هزينه اجتماعى/زيست 

محيطى حقيقى سد است كه بايد ساخت 
آن را توصيه كند يا..؟ آيا منافع ملى بايد بر 
تصميم گيرى حاكم باشد يا منافع شركتى؟ 
سدها يا گزارش اقتصادى ندارند يا مشاوران 

آن را غالبًا تاحد رسيدن به يك جدول 
گردش نقدى خشك و پر از اشتباهات 

برآوردى بزرگ در تعيين فايده ها و هزينه 
هاتقليل داده اند.

به گواه سدهايى كه در يك مرحله از سوى 
مشاورى توجيه ناپذير اعالم شدند و

 دستگاه مجرى كار را به مشاور ديگرى 
سپرد تا ساخت سد را توجيه و تاييد كند، 
اگر تحليل درستى هم  انجام شود نمى 

تواند - و هيچ عامل ديگرى هم تاكنون 
نتوانسته - جلوى اجراى سدى را بگيرد.  
چون هدف از مطالعات، اجراى سد به هر 

شيوه است و نه رسيدن به حقيقت و نه 
بهره رسانى به مردم ... سدسازى همواره 

هدف بوده است و نه يكى از ابزارهاى 
رسيدن به هدف.

پرسش هايى كه از 50 سال سدسازِى 
همواره بدون راستى آزمايى و بدون ارزيابى 
تطبيقى رسمى طرح هاى اجراشده،  مطرح 

شده اند از اين قرارند:
1) پيشنهادساخت بيش از 1270 سد در 
آبخيزهاى كشور بدون راستى آزمايى و 

ارزيابى تطبيقى، فصل مشتركى با توسعه 
حقيقى و پايدار دارد؟

2) آيا سدها به زمينهاى كشاورزى افزودند 
يا از آن كاستند؟

3) آيا سدها سفره هاى پائين دست را 
نخشكاندند؟

4) آيا سدها قناتها و  روشهاى گردآورى 
باران و ديگر روش هاى بومى تامين پايدار 

آب را تخريب نكردند؟ 
5) آيا سدها مصرف آب و برق را تا چندين 

برابر ضابطه جهانى در كشور افزايش 
ندادند؟

6) آيا سدها ميلياردها مترمكعب از آب 
تجديدپذير محدود كشور را در مخزنهايشان 

تبخير نكردند؟
7) آيا سدها گذشته از اراضى مرغوب، 

ميليونها هكتار جنگل هيركانى، زاگرسى، 
حّرا، را نابود نكردند؟ 

8) آيا سدها ميليونها خانوار در باالدست 
و در مخزن و يا در پائين دست در حاشيه 
رود، درياچه، تاالب را با سرنوشتى نگران 

كننده روبرو نكردند؟
9) آيا سدها غاصب حقابه، زمين و مرتع 
مولدترين اقشار جامعه يعنى كشاورزان، 
باغداران، دامداران، عشاير،  ماهيگيران، 

نخلكاران... نبودند؟
دراين مجموعه مقاالت تالش شده است 
كه به پرسش هاى باال پاسخ داده شود. و 

نيز در همين آغاز راهكارهاى بسيار پايدار و 
تجربه شده در سراسر جهان را نيز ارائه مى 
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كنيم كه ناقد بدون ارائه راهكار نباشيم. 
1) تغيير رويكرد سخت افزارى در مديريت 
آب و هماهنگى مديريت نرم افزارى براى 

همه منابع طبيعى كشور
2) گزينش رويكرد نرم افزارى براى تشويق 

به كاهش مصرف آب و نيرو، افزايش 
كارايِى كاربرد بويژه در كشاورزى در جايگاه 

بزرگترين مصرف كننده آب، بازيافت، 
بازچرخانى، بازكاربرد آب كه در سياست 

هاى كلى اصالح الگوى مصرف بدرستى 
تكليف شده اند(چارچوب 1).

3)  متوقف ساختن سدسازى و برنامه ريزى 
براى برچيدن سدهاى كشور و احياى كامل 

آبخيزها با رودخانه ها و همه پيكره هاى 
آبى وابسته به آنها و نيز احياى پوشش 

جنگلى و گياهى آن ها 
4) برداشتن نقش تصميم گيرى توسعه از 

دستگاه عمومى و سپردن آن به انجمن ها 
و تشكل هاى جوامع بومى بويژه گروه هاى

مولد 
5) تغيير در رويكرد شهرسازى معمارى 

كشور براى احياى آب پاك، هواى پاك، و 

خاك پاك در آبخيزها و برداشتن فشار از 
رودخانه ها و احياى آنها با:

I. مديريت نامتمركز آب شهرى، با تشويق 
ساخت ساختمان هاى با پيش بينى تامين 

آب نامتمركز با بكارگيرى آب قنات ها 
يا شيوه هاى گردآورى باران... بازيافت و 

بازچرخانى و بازكاربرد آب
II. مديريت نامتمركز پساب شهرى، با 

تشويق ساخت ساختمان هاى با پساب 
صفر بكمك بازيافت و بازچرخانى و كاربرد 

پساب در واپسين وهله در فضاى سبز 
ساختمان 

III. مديريت نامتمركز برق شهرى، با 

تشويق ساخت ساختمان هاى با پيش 
بينى تامين برق نامتمركز با بكارگيرى 

ياخته هاى خورشيدى، نيروگاه هاى بادى 
كوچك،....

IV. مديريت نامتمركز پسماند براى 

جلوگيرى از دفن پسماند در آبخيزها با 
تشويق ساخت سازه هاى با پسماند صفر با 

پيش بينى جايگاهى براى تبديل زباله تر
به كود و بكار گيرى آن در فضاى سبز 

ساختمان، پيش بينى جايگاهى براى 
نگهدارى پسماندهاى خشك و جداسازى 
براى مديريت نامتمركز و فروش آنها به 

بنگاه هاى بازيافت
V. گسترش خط آهن درشبكه هاى شهرى 

و ميان شهرى در سراسر كشور براى 
كاهش آلودگى هواى شهرها و آبخيزها 
و تشويق مردم به كاربرد وسائل ترابرى 

عمومى.
اميد كه با عزمى همگانى به همه اين 

مشكالت چيره شويم و بتوانيم همانگونه 
كه اين خاستگاه تمدن كهنسال ايرانى 

را كه به سالمت از نسل گذشته تحويل 
گرفتيم به سالمت به نسل آينده تحويل 

دهيم. باشد كه اين تمدن پرافتخار كهن تا 
هزاره هاى ديگر نيز از مراكز مهم انديشه و 

هنر متعالى جهان باقى بماند.
   

تهران بهمن 1389
فاطمه ظفرنژاد
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1ـ اصالح فرهنگ   مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با  اسراف، تبذير، تجمل گرايي و مصرف كاالي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي 
فرهنگي، آموزشي   و هنري و رسانه ها به ويژه رسانه ملي . 

 2 ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب . 
3ـ   توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با   تأكيد بر شاخص هاي كارآمدي، مسئوليت پذيري، انضباط و رضايت مندي . 

4ـ آموزش اصول   و روش هاي بهينه سازي مصرف در تمامي پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي   دانشگاهي . 
5  ـ  پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي   مصرف .

6 ـ  مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصوالت   و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي . 
7 ـ  صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال  مجموعه اي متعادل از اقدام هاي قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر شاخص شدت   انرژي كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان 

برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك   دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست هاي زير:
 ـ  اولويت   دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد  توليد انرژي . 

 ـ  انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي . 
 ـ  تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي   تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيالت بانكي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي   مصرف و عرضه انرژي و شكل 

گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاي كارآيي   انرژي . 
 ـ پايش شاخص هاي كالن انرژي با سازوكار مناسب . 

 ـ  بازنگري و تصويب   قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري   ملي براي توليد و واردات تمامي وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام 
نظارت بر حسن  اجراي آنها و الزام توليدكنندگان به اصالح فرآيندهاي توليدي انرژي بر . 

 اصالح   و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأكيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به   منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي . 
 ـ  افزايش   بازدهي نيروگاه ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و   نوين . 

 ـ گسترش توليد برق از نيروگاه هاي توليد پراكنده، كوچك مقياس و پر بازده   برق و توليد همزمان برق و حرارت . 
 ـ  بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله  حداكثرسازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن . 

8 ـ ارتقاي بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمامي بخش ها به ويژه كشاورزي در چارچوب سياست   هاي زير: 
 ـ  طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به   هنگام سازي آن . 

 ـ  اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي   استحصال، نگهداري و مصرف آب . 
 ـ  تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط الزم براي  كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آب ها . 

 ـ  اصالح الگوي   كشت و اعمال شيوه هاي آبياري كارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب   شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و 
اقتصادي   بيشتر . 

 ـ  برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب . 
 تدوين و اجراي   برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب به ويژه در سفره هاي   زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشكسالي و سيل، سازگار با شرايط  

 اقليمي . 
9 ـ  اصالح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقا و بهبود شرايط و كيفيت   فرآيندهاي توليد و تبديل گندم به نان و مصرف نان در چارچوب سياست هاي زير :

ـ تمركز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان . 
 اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراكز توليد نان و    استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان . 

 ـ  حفظ ذخيره   استراتژيك گندم . 
 ـ  تنظيم مبادالت تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار   داخلي . 

 اصالح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با   كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها  و روش هاي تجربه شده و 
اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان . 

10ـ ارتقاي   بهره وري در چارچوب سياست هاي زير : 
 ـ  تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي  هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه . 

  افزايش بهره وري با تأكيد بر   استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق:  حداكثرسازي ارزش افزوده   و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد 
دانش   پايه . 

 ـ  استقرار ساز و كارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و   بنگاهي . 
 ـ  استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور براساس   منافع اقتصادي و اجتماعي . 

 -  اصالح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد   نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاه هاي دولتي . 
 -  اصالح  قوانين و مقررات،   روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي . 
- اولويت توانمندسازي نيروي كار در تمامي   برنامه هاي حمايتي

چـــارچـــوب 1 - سياست هاى كلى اصالح الگوى مصرف 
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پيش گفتار
 با توجه به پرونده 1271 سد (با 588 

سدساخته شده، 137 سد دردست ساخت، و 
546 سد دردست مطالعه بنا بر آمار تارنماى 
شركت مديريت منابع آب در مهرماه 1389) 

كه به خاموشى همه رودهاى كشور حتى 
پرآب ترين آنها يعنى رود قابل كشتيرانى 

كارون انجاميده است، و نيز با توجه به 
پيامدهاى بسيار ناسازگار اين رويداد تلخ 

نه تنها بر كالبد و جغرافياى سرزمين كه بر 
ميليونها خانوار مولد پرارزش تامين كننده 

خودكفايى و امنيت غذايى و بگواهى تاريخ 
تامين كننده امنيت ملى در برابر بيگانگان، 

بررسى و ژرف انديشى درباره پرهزينه 
ترين رديف مالى كشور يعنى سدسازى 

بيش از يك دهه است كه در دستور كار 
پژوهشگران و هواداران تمدن و طبيعت 

ايران زمين قرار گرفته است. سدسازى و 
مديريت سازه اي آب كشور با قانون اساسى 

مغايرت هاي بنيادين  دارد و ناقض سه 
اصل مهم 44، 48 و 50 قانون اساسى 

كشور است. سدسازى  با فصل هاى 8، 
11، 12، 13، 14، 15، 17 و 18 مفاد دستور 
21 همايش ريو كه ايران نيز يكي از امضا 

كننده آن در 1992 بوده متناقض است. 
مديريت سازه اي در بخش آب همچنين 

ناقض بندهاى 3، 5، 10، 17، و 19 پيمان 
مقابله با بيابانزايى است كه ايران در 1994 

آن را امضا كرده است. در اين مقاله به 
بررسى اين مغايرت ها مي پردازيم.

1- مغايرت با قانون اساسى
  1-1- اصل 44

اصل 44 قانون اساسى مشاركت بخش هاي 
خصوصى و تعاونى را در همه فعاليت هاي 

كشور الزامى مي شمرد. مشاركت بخش 
خصوصى مى تواند جلوى برخى از اتالف ها 
در بخش عمومى را بگيرد. سالهاست بخش 

آب كشور بدنبال كسى يا شركتى است 
تا بهره دهى حتى يك طرح سدسازى را 

تائيد و بخواهد در آن سرمايه گذارى كند. 
اما بنظر نمي رسد كه بخش خصوصى 
اصال بخواهد در اين زمينه وارد شود. 

روشن است كه بخش خصوصى هرگز 
نمي تواند پاسخگوى حقابه ضايع شده دهها 

و شايد صدها هزار كشاورز پائين دست 
يك سد باشد. اين تضييع حقوق محصول 
ناپاسخگويى دستگاه هاى سدساز با تامين 

مالى دولتى و كارگزاران بخش عمومى 
تائيدكننده و تصويب كننده آنهاست. در 

حقيقت 50 سال است كه به هيچ يك از 
شكاياتي كه از بخش آب كشور شده است 
پاسخى داده نمى شود. از حقابه بران پائين 
دست كرج و دز، تا كشاورزان و دامداران 

دهستان لفور كه خانه و زمين شان در 
جريان آبگيرى مخزن سد البرز از ميان 

رفته است همه و همه تا زمانى كه دستگاه 
اجرايى عمومى حقشان را زير پا گذاشته 

و نمايندگان شان در دستگاه قانونگذارى و 
تصميم گيران دستگاه قضايى نيز از توهم 
توسعه با سدسازى متاثرند، دست شان به 
هيچ جا بند نيست. اگر متولى سدسازى 
بخش خصوصى بود شايد داستان رنگ 
متفاوتى به خود مى گرفت. دست كم 

جوامع بومى آبخيزها مى توانستند شكايات 
خود را مطرح و پيگيرى كنند. انحراف 

آب از يك حوضه آبخيز به حوضه ديگر 
كه به خالى شدن چشمگير روستاهاى 

حوضه نخستين مي انجامد تنها از مديريت 

سازه اي-دولتى و تصميم گيرى شركت هاي 
سدسازى بخش آِب تغذيه شده با بودجه 

عمومى برمى آيد. سدها بدون مطالعات 
نيازسنجى، تخصيص موثر، هزينه موثر، 

تحليل فايده-هزينه اجتماعى زيست 
محيطى به اجرا مى رسند. سدها در روندى 

بسيار ناشفاف و بدون پاسخگويى ساخته 
مى شوند كه از دولتى1  بودن همه تصميم 

گيرى ها سرچشمه مى گيرد.
 

   1-2- اصل 48 
اصل 48 قانون اساسى رعايت عدالت در 
زمينه بهره بردارى از منابع طبيعى را در 
جريان همه فعاليت ها الزامى مي سازد. 

مديريت پراكنده آب با رويكرد سدسازى در 
دو وزارتخانه نيرو و كشاورزى بطور كامل 

اين قانون را نقض كرده است. حقابه ديرينه 
و موروثى كشاورزان يك دشت يا يك 

سيالب دشت با سدسازى و انحراف آب به 
شهرى بسيار دوردست فرستاده مي شود تا 

اهالى آن با مصرفى بيش از 7 برابر ضابطه 
هاى دنيا (سرانه 390 مترمكعب در سال 

در تهران) 2 و با پر و خالى كردن استخرها 
و... به زيستن در خوشى به جيب ديگران و 
به بهاى به خاك سياه نشستن كشاورزان، 
باغداران، عشاير و ماهيگيران عادت كنند. 
آنهم بدون آنكه حتى هزينه هاي نگهدارى 

و بهره بردارى شبكه ها را بپردازند يا 
هزينه هاي سنگين تصفيه پساب سمى 

و خطرناك توليد شده را.  يارانه هاي 
آب شهرها جز به زيان مولدترين و 

زحمتكش ترين اقشار كشور نيست كه همانا 
كشاورزان و عشاير توليدكننده خوراك و 

برقرار كننده امنيت غذايى كشورند. بخش 
آب با رويكرد سازه اى در حل مساله 

اصالح الگوى مصرف و افزايش كارايى 
مصرف آب از 0,3 كنونى ناتوان است. تغيير 
كارايى تا 0,8 يا 1 به معنى دستيابى ساالنه 

 با قوانين ملـــــــــى و 
تعهدات بين المللى

 مغـــايـــــرت
مديــريــت سـازه اي آب
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به حجم آبى معادل حجم همه سدهاى 
مطرح شده كشور است. عملكردهاى 50 
سال گذشته مديريت آب كشور همواره با 
تضييع حق كشاورزان حقابه بر دشتها و 

سيالبدشتها، عشاير و مرتع داران، جنگل 
نشينان، ماهيگيران، جوامع بومى وابسته به 
تاالبها، درياچه ها و صاحبان صنايع دستى 
بومى حوضه هاى آبخيز همراه بوده است.

   1-3- اصل 50 
اصل 50 قانون اساسى بگونه اي شفاف 
و روشن هرگونه فعاليتى را كه ممكن 

است پيامدهاى نامطلوب بر محيط زيست 
داشته باشد ممنوع اعالم كرده است. 
پيامدهاى بسيار نامطلوب سدسازى 

بر آبخيزها، جنگل ها، رودها، دهانه ها، 
تاالب ها، درياچه ها، دشت ها و بر سيالب 
دشتهاى كشور، بازبينى در روند مديريت 
آب را الزامى و ضرورى ساخته است. به 

نظر مي رسد كه پيكره دولتى بخش آب و 
حضور بسيار مقتدرانه شركت هاي سدساز 

دولتى منتفع در تصميم گيرى ها، با ناشفاف 
گذاشتن عمليات خود در فضايى بسته، 
جلوى هرگونه اعتراض به نقض اصول 

قانون اساسى را نيز سدبندى كرده اند.
مهم ترين پيامدهاى زيست 

محيطى سدها عبارتند از:
1) تبخير ساالنه ميلياردها مترمكعب از آب 

محدود كشور در پشت مخزن سدها. ساالنه 
بيش از 300 ميليون مترمكعب آب شيرين 

تنها از پشت سد كرخه تبخير مى شود. 
مجموع تبخير از پشت 588 سد ساخته 

شده كشور دريك برآورد كلى بيش از 5 
ميليارد مترمكعب تخمين زده مى شود؛

2) جنگل زدايى و از ميان بردن ميليون ها 
هكتار جنگل و مرتع در مخزن سدها و در 

پائين دست در حاشيه رود يا در چاهه آن       
يعنى در تاالبها؛ 

3) خشكاندن رودهاى كشور با همه 
زيستگاه هاى رودخانه اى، كناررودخانه اى، 

دهانه اى، و در نتيجه از ميان بردن گونه 
هاى گياهى و جانورى وابسته به رودها و 

بوم سامانه هاى رودخانه اى؛
4) خشكاندن تاالب ها و درياچه هاى 

كشور از گاوخونى و بختگان تا اورميه و 
شادگان؛

5) آلودگى هوا با انتشار گازهاى گلخانه 
 (eutroph)اى از مخزن خوراك ور شده

سدها مانند نمونه ميناب كه در اقليم 
گرمسيرى ايران پديده اى بسيار محتمل 

است؛
6) ايجاد پديده غبار و ريزگردها در بسيار 

نقاط كشور و آلودگى هوا بدين شيوه تا مرز 
روزها تعطيلى مراكز اقتصادى و صنعتى 
و آموزشى بويژه در غرب و جنوب كشور 
در سايه خشكاندن رودها و تاالب ها  و 

درياچه ها؛   

2 - مغايرت با معاهدات بين المللى
عملكرد بخش آب و مديريت عرضه آب 
با رويكرد سازه اى، با مفاد دستوركار 21 

همايش ريو كه ايران نيز از امضا كنندگان 
آن بوده است (1992)، مغايرت هاي اساسى 

دارد و بندهاى 8، 11، 12، 13، 14، 15، 
17، و 18 دستور21 را آشكارا نقض مي كند.
از ميان 40 فصل جداگانه دستور 21، فصل 

بيابانزايى از بابت اهميت بسيار زياد آن 
براى ادامه حيات انسان بر روى كره زمين 

به صورت جداگانه و درچارچوب پيمان 
جداگانه به امضاى اعضاى سازمان ملل 

متحد رسيد، كه ايران نيز از امضاكنندگان 
اين بيانيه بود (1994). الزم االجرا بودن 

پيمان مبارزه با بيابانزايى در همان سال به 
تصويب مجلس شوراى اسالمى نيز رسيد. 

اما با اينهمه مديريت بخش آب و سدسازى 
با بندهاى 3، 5، 10، 17، و 19 پبمان 

مبارزه با بيابانزايى متناقض است3 . 

   2-1- تلفيق محيط زيست و 
توسعه در تصميم گيرى

در فصل هشتم دستوركار 21 به مساله 
تلفيق محيط زيست و توسعه در تصميم 

گيرى پرداخته شده است4 . دراين بخش، 
پرهيز از تصدى گرى دولتى، و لزوم شركت 
انجمن هاي بومى و انجمن هاى غيردولتى 

درتصميم گيرى ها گوشزد شده است: 
• پايش و ارزيابى سامانمند فرايند 

توسعه و بازبينى دائمى شرايط 
محيط و منابع طبيعى.

با وجود بيش از 1270 سد در دست 
بهره بردارى، ساخت و مطالعه، تاكنون 

ارزيابى رسمى اثرات و فايده هاي منسوب 
به سدها انجام نشده است.  ارزيابى اوليه 

مستقل دو سد تجن و البرز نشان داده است 
كه فايده ادعا شده اين دو سد درآبيارى 

صد ها هزار هكتار زمين پائين دست نادرست 
بوده است و اراضى پائين دست اين دو سد 

به كمك آب بندان هاى بومى و كارآمد 
منطقه به موثرترين شكل، كاربرى آبى و 

شاليكارى داشتند.
• شفافيت و پاسخگويى در برابر 

پيامدهاى اقتصادى- اجتماعى
مقايسه منابع تخصيص يافته به سدسازى، 

با فايده آن براى جامعه، حاكى از تخصيص 
ناموثراست. موازين هزينه موثر را در 

نظر نمى گيريم و پرهزينه ترين گزينه را 
برمى گزينيم. سدهاى پرهزينه و ناپايدار را 

مي سازيم تا همان اراضى را آبيارى كنند كه 
قنات هاى پايدار مي كردند (سدهاى نهرين 
طبس، بارنيشابور، ماشكيد، سورك...). در 
كشورى با آفتابى چنين پرسخاوت، گزينه 
خورشيدى گزينه موثر در تامين برق است 

نه سد برقابى. حقوق فردى و اجتماعى 
جوامع بومى آبخيزها و سيالبدشت ها، با 
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تحليل جامعى از پيامدها در دست نيست 
و مديريت پراكنده آب در چندين و چند 

دستگاه متفاوت به پيامدهاى بسيار ناسازگار 
دامن زده است.

• كاربست سامانه مديريت جامع 
منابع طبيعى، با توجه به دانش 

بومى 
مديريت جامع منابع طبيعى ناشناخته مانده 
است. دانش بومى مردم آبخيزها ناديده مى 
ماند و نيز كوچك و حقير شمرده مى شود. 
قنات هاى پايدار تخريب مي شوند تا سدى 

با هزينه زياد براى همان اراضى ساخته 
شود. سامانه هاى گردآورى باران تخريب 

مى شوند. سدها بدون توجه به روش هاى 
بومى پايدار چندهزار ساله اين تمدن كهن 

ساخته مى شوند. ساخت و سازهاى مقلدانه 
با الگوى تقليدى نابومى، ناپايدارى در 

محيط را بشدت دامن زده است.
• راه اندازى روند مشاركت جوامع 

بومى در برنامه ريزى توسعه 
منطقه اى

جوامع بومى آبخيزها جز با از دست دادن 
زمين هاى كشاورزى، مسكونى، مراتع، 

حق ماهيگيرى و يا از دست دادن حقابه 
موروثى، مشاركت ديگرى در برنامه هاى 
توسعه منابع آب نداشته اند. دانش بومى 

درخشان اين سرزمين را در طرح هاي سد و 
مديريت سازه اي نه تنها ناديده گرفته ايم كه 
كوچك شمرده ايم. نخوت فارغ التحصيالن  

دانشگاه ها بويژه در رشته هاى فنى 
مهندسى چشمگير است.  

• هماهنگى با پژوهشهاى علمى و 
همكارى با سازمان هاى غيردولتى

بخش آب متاسفانه دربرابر يافته هاي 
دانش ژرف انديش نيز روش سدبندى را 

بكارگرفته است. 5 دهه است كه بى هيچ 
تغيير معنى دار در راهبردها و رويكردها 

همان راه و روش تقليدى را ادامه مي دهد 

كه به سبب ناسازگارى با محيط زيست، با 
جوامع بومى، و نيز ناسازگارى با يافته هاى 
دانشى روِز جهان، نزديك به چند دهه است 

از كشورهاى اسكانديناوى، ژاپن، اروپا، 
امريكا و حتى بسيارى كشورهاى آسيايى و 

آفريقايى... رخت بربسته است.
تلفيق محيط زيست و توسعه در 

تصميم گيرى ها در ماده 3 برنامه اقدام ملي 
براي مقابله با بيابانزايى5 و در بندهاى زير 

تاكيد شده است:
• تصميم به طراحي و اجراي 

برنامه هاي توسعه با مشاركت مردم 
و جوامع محلي

همانگونه كه اشاره شد مشاركت 
جوامع بومى و دانش پايدار آنان در 
برنامه ريزى هاي آب ضرورى است.

• همكارى دولت باجوامع محلي و 
سازمان هاي غيردولتي در بكارگيرى 

پايدار زمين، آب و منابع طبيعى
فرايند تصميم گيرى در مديريت آب كشور 
روشن و شفاف نيست و گزينه هاي پايدار 

جانشين سدها هرگز بررسى و معرفى 
نمي شوند. بكارگيرى پايدار منابع طبيعى و 

آب و زمين در رويكرد مديريت سازه اي آب، 
طبيعتا نمي تواند دغدغه شركت هاى سدساز 
تصميم گير، و مشاوران و پيمانكارانش باشد.

   2-2- مبارزه با جنگل زدايى
موضوع فصل يازدهم دستور كار21 مبارزه 

با جنگل زدايى است كه در اين زمينه تقويت 
نهادهاى ملى حفاظت و ترميم جنگل ها 

توصيه شده است. حفاظت و مديريت 
پايدار جنگل ها از خطوط اصلى سيماى 

توسعه پايدار است. مبارزه با جنگل زدايى با 
راهكارهاى زير تحقق مي يابد.

• حفظ كاربرى و الگوى مالكيت در 
اراضى جنگلى

مديريت سازه اي بخش آب بسادگى 

سدسازى و انتقال حوضه به حوضه نقض 
مي شود. ساكنان مخزن سدها ناخواسته 
از روستاهاى خود رانده مي شوند. مبالغ 

پرداختى حتى براى خريد زمين كشاورزى 
و خانه مسكونى جايگزين، پاسخگو نيست. 

نارضايتى آنان اثرى درتصميم گيرى 
براى ساخت سد و زيرآب رفتن زمين 
و خانه هايشان ندارد. حقوق اجتماعى 

كشاورزان حوضه آبخيزى كه بدون بررسى، 
حقابه شان به حوضه ديگرى منتقل مى 

شود را ناديده مى گيريم كه به خالى شدن 
چشمگير روستاهاى حوضه مي انجامد. 

حقوق اجتماعى كشاورزان سيالبدشت هايى 
كه با انحراف آب و سدسازى در باالدست، 

آبخوان و سفره زيرزمينى شان تهى شده 
است ناديده مي ماند. متاسفانه به سبب 

فراگير بودن توهم توسعه با ساخت و ساز، 
شكايت اين اقشار مولد و ارزشمند راه به 

جايى نمي ب  رد. 
• تضمين دسترسى عموم به 

داده ها، تسهيل آن و مشاركت موثر 
مردم 

دسترسى به داده هاي اقتصادى-اجتماعى-
فنى- زيست محيطى سدهاى كشور براى 
عموم و حتى خواص ناممكن است. براى 

مشاركت انجمن هاى بومى- محلى و سهيم 
شدن مردم در تصميم گيرى ها هيچ تدبيرى 

انديشيده نشده است.
• كاربست تحليل جامع پيامدهاى 

ناشى از تصميم گيرى
براى طرح هاي سد يا سامانه هاي انتقال، 

بررسى جامع منابع و مصارف حوضه آبخيز 
ضرورى است كه جز در يك نمونه انجام 

نشده است. اگر مطالعات سدى نتايج 
ناسازگار با ساخت نشان دهد مانند نمونه 
البرز، بارنيشابور....، ناِم طرح، تغيير داده 
مي شود و بنام طرحى جديد به مشاورى 

ديگر سپرده مي شود تا سد را توجيه كند. 
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الگوى كاربرى جنگل ها را تغيير مي دهد. 
جنگل هاي هيركان شمال ايران از رويكرد 

ساخت و ساز سد و انتقال در خراسان 
و گلستان تا آذربايجان، آسيب جبران 

ناپذيرى ديده است. هر سد دست كم ده 
هزار هكتار جنگل در مخزن و اطراف تا 

پائين دست و كناره هاي رودخانه را تخريب 
و تهديد مي كند. اين رقم در طرح كانال 
سراسرى چالوس سردابرود كه منطقه اي 

وسيع در جنگلها حتى مناطق حفاظت 
شده (سيسنگان) را مي پيمايد، چندين برابر 
مي شود. جنگلهاى غرب كشور در حوضه 
هاى كرخه و كارون بزرگ و مرزى غرب 

در كردستان نيز از پيامدهاى سدسازى 
آسيب زيادى ديده اند.

• تضمين مديريت پايدار و حفاظت 
از جنگلهاى موجود

با ساخت جاده و راه دسترس براى مطالعات 
ژئوتكنيك و بررسى هاى پيش از اجرا و نيز 
ساخت و بهره بردارى، تخريب اراضى آبخيز 
كه عمومٌا كاربرى جنگل دارد آغاز مي شود. 

به غير از جنگلهايى كه در مخزن سد از 
ميان مي روند، اراضى باالدست، پيرامون سد 
و پائين دست نيز دستخوش آسيب و تغيير 

كاربرى مي شود. چوب برى و جنگل تراشى 
باالدست و قاچاق الوار آسانتر مي شود. 

مديريت سازه اي آب در نابودى جنگلهاى 
گلستان، مازندران، گيالن، آذربايجان، 

كردستان، كرمانشاه، خوزستان، خراسان، 
اصفهان، تهران و مركزى، هرمزگان، و 

سيستان بلوچستان... نقش بسزايى داشته 
است.

• بازسازى و ترميم جنگلهاى 
تخريب شده

بازسازى و ترميم جنگل هاى تخريب يافته 
پس از ساخت سدها و تونل هاي انتقال و... 
تقريبٌا ناممكن مي شود. بخشى از جنگلهاى 
لفور براى برداشت منابع قرضه درشت دانه 

در سد خاكى البرز چنان تخريب شده كه 
ديگر نمي توانيم حتى آنرا بازسازى كنيم. 

خشك شدن رودخانه و سفره هاي زيرزمينى 
وابسته به آن امكان ترميم اراضى جنگلى 

در پائين دست را نيز ناممكن مي سازد. مگر 
آنكه سد برچيده شود و رودخانه به ريخت 

طبيعى خود بازگردد تا ترميم جنگلهاى 
مخزن و پائين دست سد ميسر شود.

• بهبود شرايط بوم شناختى، 
زيست شناختى، اقليمى، اقتصادى 

اجتماعى منابع جنگلى
اين بند از فصل 11 دستور 21 بر لزوم 

بهبود شرايط جنگل ها تاكيد دارد. آبخيزها 
از مهم ترين پيكره هاي طبيعى به شمار 
مي روند كه آميزه اي از بوم سامانه هاي 

جنگل و رودخانه تا دهانه و تاالب را در 
برمى گيرد. بهبود شرايط بوم شناختى زيست 

شناختى جنگل ها موكول به جلوگيرى 
از تخريب آنها بوسيله ساخت و سازهاى 

نسنجيده است. 
حفاظت از جنگل ها طبعا در پيمان مقابله 
با بيابانزايى نيز جايگاه بسيار مهمى دارد. 
ساخت سد غالبا در نقاط جنگلى مهم با 

تراكم باال انجام مي شود. هر سد دست كم 
10 هزار هكتار جنگل را تخريب يا تهديد 
مي كند. مخزن سد اراضى جنگلى را زير 

آب مي برد و بيابانزا به شمار مى رود. مخزن 
كرخه گذشته از تبخير ساالنه بيش از 300 

ميليون مترمكعب آب تجديدپذير، 160 
كيلومتر مربع تغيير كاربرى ايجاد كرده 

است. ميزان تبخير از پشت سدهاى كشور 
5 ميليارد مترمكعب درسال تخمين زده 
مي شود كه اثر ناسازگارى بر شرايط بوم 

شناختى سرزمين دارد. مديريت سازه اي آب 
با ساخت و ساز در آبخيزها، تخريب اراضى 

ترازهاى باالتر آبخيز را تسهيل مي كند. 
بازسازى و بهبود شرايط بوم شناختى، 

زيست شناختى در پى تخريب زيستگاه ها 
و كاهش گونه هاي گياهى و جانورى بسيار 

دشوار خواهد بود.

 2 -3- مديريت بوم سامانه هاي 
شكننده، و مبارزه با بيابانزايى 

در فصل دوازدهم دستوركار 21 مديريت 
بوم سامانه هاي شكننده و مقابله با 

بيابانزايى بررسى شده است. بوم سامانه 
هاى شكننده با سيما و منابع كمياب، 
دربرگيرنده صحرا، كوهستان و آبخيز، 

تاالب و برخى مناطق ساحلى است. 
رهنمودهاى اين فصل عبارتنداز:

• مبارزه با تخريب زمين و تغيير 
كاربرى آن 

سدسازى، كاربرى اراضى را بسيار تغيير 
مى دهد و در تخريب سرزمين موثر است. 

رودها خاموش مي شوند و بستر آنها 
به بيابان يا گنداب رويى باريك تبديل 

مي شود. رودخانه تجن پس از سد تجن 
به بسترى خشك و آلوده تبديل شد كه 

نه تنها در تخريب سرزمين و اقليم و 
شرايط بوم شناختى منطقه موثر افتاد كه 
مهم ترين عامل زيبايى طبيعى شهر را از 

ميان برد. بستر عريض رودخانه به مخزن 
زباله و فاضالب با چشم اندازى ناخوشايند 

تبديل شده است. با پرشدن سد البرز 
همين سرنوشت براى بابلسر رقم زده شد. 
گردشگرى محور اقتصادى اين شهر است 

و خشكيدن بابلرود پيامدهاى اجتماعى 
اقتصادى مهمى به همراه دارد. 

• گسترش برنامه هاي جامع توسعه 
و گسترش برنامه هاي جامع مقابله 

با بيابانزايى 
ما با مديريت سازه اي آب، بدون برنامه 

راهبردى سنجيده و جامع مبتنى بر توسعه 
پايدار، تنها به ساخت و ساز بى رويه 

درحوضه هاي آبريز و آبخيز، پرداخته ايم. 
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تخريب درياچه اروميه به عنوان يك حوضه 
آبريز مهم كشور، يكى از نمودهاى اينگونه 

مديريت است. تنها سه سد زرينه رود، 
سيمينه رود و باراندوز نزديك به 1,1 ميليارد 

مترمكعب از آب ورودى به اين درياچه 
را كاهش داده اند. در ساخت اين سدها 

نيز غلوآميز بودن فايده ها بسيار محتمل 
است. زهدار شدن اراضى پايين دست سد 
زرينه رود در اثر ورود آب اضافى مي تواند 

يكى از شواهد فايده غلوآميز و نديدن 
پيامدهاى ناسازگار باشد. ساير سدهاى اين 

حوضه آبريز ارزشمند كه تا بيش از 40 
سد تخمين زده مي شود، تخريب درياچه 
را دامن زده و اينك درياچه با خشكى و 

كاهش حجم روبرو شده و هكتارها از آن 
به بيابانى خطرناك تبديل شده است. جاده 

ميان گذر كه مانند زخمى عميق بر پيكر 
درياچه نشسته و در تخريب بوم سامانه  

درياچه اثر زيادى داشته و نيز نمود ديگرى 
از مديريت ساخت و ساز به جاى مديريت 

راهبردى پايدار است. نگاهى به تجربه تلخ 
تخريب درياچه آرال ما را وا مى دارد درباره 

پيامدهاى تخريب درياچه اروميه بيشتر 
بينديشيم.

• تشويق مشاركت مردم، آموزش 
محيط زيست، تقويت شبكه ارزيابى 

و پايش تخريب محيط در اثر 
فعاليت هاي انساني

مديريت سازه اي آب در مشاركت دادن 
مردم بومى و سازمان هاي مردم نهاد در 
تصميم گيرى ها، پايش و ارزيابى سدها 
بسيار ناموفق عمل كرده است. بيش از 
1270 سد در مراحل بهره بردارى و اجرا 

يا در دست مطالعه داريم اما متاسفانه 
هيچگونه ارزيابى انجام نداده ايم. 

• تقويت ظرفيت نهادهاى ملى براى 
تحليل داده هاي زيست محيطى و 

پايش تغييرات بوم شناختى

به پشتوانه قانون اساسى، مي توانيم در 
تحليل داده ها و پايش تغييرات بوم شناختى 
ناشى از سدها، عملكرد موثرترى را از نهاد 

ملى سازمان محيط زيست كشور انتظار 
داشته باشيم. اما در سكوت كامل سازمان 
محيط زيست، سدسازى به مرگ رودها و 

ساير پيكره هاي آبى با همه زيستگاه ها و 
گونه هاى گياهى و جانورى آنها، تبخير 

ميلياردها مترمكعب آب شيرين، آلودگى هوا 
و پديده ريزگردها، و نيز تخريب جنگل هاي 

كشور انجاميده است. در نهاد مديريت و 
برنامه ريزى نيز سامانه ارزيابى تخصيص 

موثر، هزينه موثر، تحليل فايده-هزينه 
اجتماعى زيست محيطى راه اندازى نشده 

است از اين رو سدسازى با بودجه سنگينى 
كه به خود اختصاص داده تقريبا ارزش 

افزوده درخورى براى مردم بويژه گروه هاى 
مولدى چون كشاورزان و باغداران و عشاير 

.... در برنداشته است.
بند 5 پيمان مقابله با بيابانزايى نيز در اين 

زمينه چنين توصيه مي كند:
• اولويت دهى به مقابله با بيابانزايي 

و تخصيص منابع كافي به آن؛
• شناسايى عوامل اصلي بيابان زايي 

و توجه به عوامل اجتماعي ـ 
اقتصادي مؤثر و تعيين راهبردها 
و اولويت هاى مقابله با بيابانزايى 
درسياست گذارى توسعه پايدار؛ 

توسعه پايدار و تعيين راهبردهاى حفاظت از 
سرزمين نيازمند برخى سياستگذارى هاست: 

1) پر رنگ كردن نقش جوامع بومى و 
تشكل هاى خبرگان آنها در تصميم  گيرى
2) پررنگ كردن نقش سازمان هاي مردم 

نهاد فعال در حفاظت از سرزمين
3) پررنگ كردن الگوى توسعه بومى و 

نقش پژوهش مستقل  

 2 -4 توسعة پايدار كوهستان و 
آبخيز

فصل 13 دستوركار 21 به توسعه پايدار 
كوهستان و آبخيز مي پردازد. كوهستان ها 

منابع غنى آب، تنوع زيستى، منابع معدنى، 
جنگلى، كشاورزى و يادگارهاى طبيعى را 

درخود دارند. از ويژگى هاى اين بوم سامانه 
ها، تغييرپذيرى پرشتاب است. اين بوم 

سامانه ها به فرسايش خاك، زمين لغزه، 
كاهش زيستگاه و تنوع گونه اي حساس 
هستند. كوهستان در برابر دخالت انسان 
و تغيير توازن بومى شناختى طبيعى خود 

آسيب پذيراست. دستوركار 21 «توسعه 
تلفيقى آبخيزها» به كمك راهكارهاى زير 

را توصيه مي كند. 
• انجام بررسى ميدانى گسترده و 

تهيه سامانه داده ها براى مديريت 
تلفيقى بوم سامانه هاى كوهستان 

و آبخيز
اين مديريت تلفيقى نيازمند مطالعات 
جامع حوضه هاي آبخيز و حوضه هاي 

آبريز است. اما به جاى مديريت تلفيقى، 
پيش نويس هاي قانون جامع آب همواره 

بر رويكرد ساخت بيشتر سدها تاكيد كرده 
است. 

• بهبود دانش موجود با توجه 
به موازين حفاظتى در مناطق 

كوهستانى با مشاركت جوامع بومى 
و تقويت شبكه ارتباطى و پايگاه 

اطالعاتى براى سازمان هاى مرتبط 
با آبخيزها

ازآنجا كه در مديريت سازه اى، لزوم حفاظت 
بوم سامانه هاى متفاوت كوهستان و آبخيز 
تا پيكره هاي آبى و نيز نظرپرسى از جوامع 
بومى از اهميت برخوردارنيست، دهه هاست 

كه شاهد خاموش ساخت و ساز در 
كوهستان ها، آبخيزها، جنگل ها، تاالب ها، و 

درياچه ها با نام توسعه هستيم.
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• راه اندازى نهادهاى محلى، 
ملى براى گسترش دانش بوم 

شناختى آبخيزها و كوهستان ها 
وسياست گذارى براى ايجاد انگيزه 

در كاربرد فن آورى دوست با 
محيط زيست

بند 10 پيمان مقابله با بيابان زايى نيز 
تدوين برنامه هاي هماهنگ با شرايط زمين 

كالبد (ژئو فيزيكي)، اجتماعي- اقتصادي، 
زيست شناختى و همكارى با جوامع 

بومى، تسهيل مشاركت مؤثر سازمان هاي 
غيردولتي و جوامع بومى كشاورزان و 
باغداران، دامداران، ماهيگيران و نيز 

بازنگري منظم و ارائه گزار ش هاى ارزيابى 
را توصيه مي كند.

آبخيزهاى كشور بدون بررسى هاى ميدانى 
كامل و مطالعات جامع سدبندى شده است. 
سامانه داده هاى مديريت تلفيقى و ارزيابى 

زيست محيطى آبخيزها راه اندازى نشده 
است، اگر اين كار انجام شده بود بخش 
بزرگى از سدهاى كشور اصٌال ساخته و 

حتى مطالعه و پيشنهاد نمي شدند. شناخت 
بوم سامانه شكننده آبخيز و عمليات 

حفاظتى الزم براى تقويت آن نيازمند 
مشاركت جوامع بومى و بكارگيرى دانش 

بومى پيش از هر ساخت وسازي است. 

   2-5- كشاورزى پايدار و 
توسعه روستايى

بند چهاردهم دستوركار 21 به كشاورزى 
پايدار و توسعه روستايى اختصاص يافته 

است كه هماهنگى سياست گذارى 
كشاورزى، زيست محيطى و اقتصاد كالن 
را مي طلبد. درحقيقت حتى سياست گذارى 

كالن توسعه كشاورزى و تامين امنيت 
غذايى نيز، بايد با موازين حفاظت از 

محيط زيست هماهنگ باشد. اين موازين 
عبارتند از:

• بازبينى سياست گذارى كشاورزى 
و برنامه ريزى تلفيقى آن؛

• تضمين مشاركت مردم و توسعه 
انسانى؛

• حفاظت و نوسازى منابع خاك.
همچنين بند 17 پيمان مقابله با بيابان زايى 

بر حفاظت منابع خاك و كشاورزى پايدار 
و بر همكاري هاي فني-علمي در مقابله با 
بيابانزايي، و ارزش گذارى به دانش فني و 
سنتي كشاورزان و توسعه و تقويت توان 

پژوهشي تاكيد مي كند. 
اگر طرح هاي سدسازى راستى آزمايى شوند، 

مشخص مي شود كه بخش كشاورزى 
كشور در موارد بسيار از مديريت سازه اي 

آب دچار آسيب شده است بى آنكه 
سدهايى كه به نام او ساخته شده است 

برايش سودمند بوده باشد. با انتقال حوضه 
به حوضه در نقاطى به افزايش سطح آب 

زيرزمينى و تخريب اراضى كشاورزى 
دامن زده ايم. اين مساله در آذربايجان، 

سيستان بلوچستان، غرب و... ديده مي شود 
و حاكى از آنست كه بخش كشاورزى از 

بابت حفاظت منابع خاك دچار دردسر شده 
است. مديريت تلفيقى آب مي تواند دانش 
بومى متكى به تمدن ديرينه اين سرزمين 
را پيش از هر ساخت و سازي بررسى كند 

و راهكارهايى موثرتر و كم هزينه را به 
تصميم گيران بشناساند. 

   2 -6- حفاظت از تنوع زيستى 
در بوم سامانه هاى گوناگون

فصل پانزدهم دستوركار 21 حفاظت از تنوع 
زيستى را گوشزد مي نمايد. بوم سامانه هاى 

طبيعى از آبخيز و جنگل، مرتع، صحرا، 
رودخانه، تاالب، درياچه، تا دريا، تنوع 

زيستى كره خاك را درخود دارند. كاهش 
تنوع زيستى در بوم سامانه هاى زمين به 

تهديد جدى براى بشر تبديل مي شود. 
بخش بزرگى از كاهش تنوع زيستى كره 

زمين به سبب تخريب زيستگاه ها رخ داده 
است. توصيه اصلى عبارتست از: 

• حفظ تنوع زيستى درهمكارى 
دولت با سازمان هاى غيردولتى، 

بخش خصوصى، جوامع شهري، 
جوامع بومى و محلي 

ماده 19 پيمان مقابله با بيابان زايى نيز 
توصيه مي كند:

• ظرفيت سازى مشاركت مردم 
بومي و سازمان هاي مردم نهاد و نيز 

ظرفيت سازى آموزشى- پژوهشى 
براى حفظ تنوع زيستى در سطح 
ملى و ترويج بهره بردارى پايدار 

منابع طبيعى
اما ساخت سد و سامانه هاي انتفال، 

زيستگاه هاي گياهى و جانورى كوهستان، 
آبخيز، رودخانه، دهانه، درياچه و تاالب را 

از ميان مي برد. از دست رفتن زيستگاه هاي 
باالدست، مخزن و پائين دست دربرگيرنده 

زيستگاه هاي خشكى، جنگلى، كنارآبى، 
آبى و دهانه اي است. خشكاندن رودخانه ها، 

دهانه ها و درياچه ها به كاهش زيستگاه و 
تنوع زيستى شديد مى انجامد. خشكاندن 

پيكره هاي آبى طبيعى از ناسازگارترين 
پيامدهاى سدسازى و انتقال آب است.

 2-7- حفاظت از پيكره هاي آبى
در فصل هفدهم دستور كار 21، حفاظت 
از پيكره هاي آبى بسيار مهم تلقى شده 

است و حفاظت رودخانه تا درياچه، تاالب، 
دهانه، كناره و ساحل، و نيز دريا و اقيانوس 

را پيشنهاد مى كند. حفاظت از پيكره هاي 
آبى از اهم وظايف دولت هاست و بايد با 

همكارى سازمان هاى غيردولتى و مشاركت 
مردم به اين مهم پرداخت. 

تقريبٌا همه پيكره هاي آبى كشور از رودهاى 
دائمى و قابل كشتيرانى مانند كارون تا 
رودهاى فصلى، از درياچه هاي اروميه، 
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پريشان، بختگان....، تاالب هاي جزموريان، 
چغاخور، انزلى....، تا دهانه هاى تجن، 

سفيدرود، بابلسر.... در اثر مديريت سازه اي 
آب آسيب ديده است، مفاد فصل هفدهم 

عبارتند از: 
• سياستگذارى فرايند تصميم گيرى تلفيقى 

درباره پيكره هاي آبى و پاسخ گويى؛
• شناسايى طرح هاى تغييردهنده 

پيكره هاي آبى، مناطق ساحلى و دهانه ها؛
• تعيين مسائل مديريت پيكره هاي آبى؛

• رويكرد حفاظت همه پيكره هاي آبى در 
برنامه ريزى و اجراى طرح ها، ارزيابى و 

پايش پيامدهاى طرح ها؛
• گسترش روشهاى حسابدارى حسابرسى 

منابع محيط زيست و تعيين خسارت 
آلودگى، تخريب پيكره هاي آبى و 

زيستگاه ها؛
• دسترسى به داده ها براى افراد، گروه ها و 
سازمان ها و مشاركت آنان در برنامه ريزى و 

تصميم گيرى؛
• مديريت تلفيقى پايدار پيكره هاي آبى؛

• ارزيابى پيامدهاى زيست محيطى، پايش 
و نظارت طرح هاى مهم و پايش اثرات هر 

تصميم گيرى؛
• ارزيابى ادوارى پيامدها براى تضمين 

اهداف مديريت تلفيقى و پايدارى 
پيكره هاي آبى؛

• حفاظت و نگهدارى از زيستگاه هاي آبى 
و كنار آبى بحرانى؛

• تلفيق برنامه هاي توسعه پايدار 
درفعاليت هايى كه بر پيكره هاي آبى و 

ساحلى و دهانه اي اثرگذارند؛
• حفاظت تنوع زيستى دهانه ها و نواحى 

ساحلى به كمك ضوابط و قوانين حفاظت 
زيستگاه ها.

حسابدارى ملى كشور فاقد ابزارهاى 
مرسوم دنيا در برآورد زيان ناشى از تخريب 

پيكره هاي آبى در حساب هاي ملى است. 

تحليل طرح ها اگر انجام شود، بدون 
هزينه گذارى بر خسارات وارد بر پيكره هاي 
آبى و محيط زيست انجام مي شود. مديريت 

تلفيقى پايدار و جامع منابع و پيكره هاي آبى 
ضرورتى است كه تاكنون به تعويق افتاده 

است.
 2-8- منابع آب شيرين و اهميت 

آن در زندگى بشر
فصل هجدهم دستوركار 21 منابع آب 

شيرين و اهميت آن را تاكيد كرده است. 
در اين بخش بار ديگر به مديريت و 
برنامه ريزى تلفيقى منابع آب توصيه 

مي شود. اين تلفيق همه پيكره هاي آب 
شيرين سطحى و زيرزمينى و نيز حفظ 

كيفيت را دربرمى گيرد. بنابر توصيه هاي اين 
فصل الزم است كه ماهيت ميان بخشى 

توسعه منابع آب در توسعه اقتصادى و 
اجتماعى در نظرگرفته شود. توصيه هاي 

اصلى اين فصل عبارتند از:
• مديريت تلفيقى منابع آب و خاك 

در حوضه آبخيز؛
• حفاظت از منابع آب و كيفيت آب 

بوم سامانه  هاي آبى؛
• مشاركت مردم و جوامع بومى 

در سياست گذارى و تصميم گيرى 
مديريت آب؛

• ترويج الگوهاى مصرف پايدار 
و كاربرى موثر آب؛ دراين زمينه  
ابالغ سياست هاى كالن اصالح 

الگوى مصرف در تير 1389  تعيين 
راهبردى بسيار مهم و همسو با 

نگرش توسعه پايدار در همه فعاليت 
هاى كشور بود.  

• تلفيق ضوابط حفاظت از 
منابع آب با برنامه ريزى حفاظت 

جنگل، كوهستان، رود و ساير بوم 
سامانه ها؛

• تخصيص موثر منابع با توجه به 

محدوديت فيزيكى، اقتصادى و 
اجتماعى؛

• تصميم گيرى تخصيص برپايه 
مديريت تقاضا، ساز وكارهاى 
قيمت گذارى و ضوابط قانونى؛

• مديريت غيرسازه اي سيالب و 
خشكسالى و تحليل خطر و ارزيابى 

اثرات زيست محيطى و اجتماعى؛
• توسعه منابع جديد عرضه آب 
مانند شيرين كردن آب درياها، 

بازكاربرد پساب و زهاب و 
بازچرخانى آب؛

• مشاركت مردم در تصميم گيرى با 
بهبود نقش سازمان هاى غيردولتى 
در مديريت و برنامه ريزى منابع آب؛

• كاهش تصدى گرى دولتى و 
بكارگيرى قانون گذارى و پايش آب؛
• تبيين آب به عنوان يك كاالى 
اقتصادى و كاربرد ابزارهاى مالى 

براى بهبود الگوى مصرف.

 3- نتيجه گيرى
احياى روش هاى ملى پايدار مانند قنات و 

آب بندان، انجام پژوهش ها و تك نگارى ها 
و ترويج اين سامانه هاي پايدار از مهم ترين 

مولفه هاي مديريت پايدار آب در كشور 
است. 

كاهش مصرف يك ضرورت مهم در 
مديريت بخش آب است كه تاكنون توجهى 

به آن نشده است. تغيير رويكرد مديريت 
آب از سدسازى و رويكرد مديريت عرضه 
به رويكرد مديريت تقاضا، كاهش مصرف 

را در دستور كار بخش آب قرار مي دهد. 
مصرف چندين برابر استانداردهاى دنيا در 

شهرهايى كه منابع آبى محدودى دارند 
كارنامه خوبى از مديريت بخش آب بدست 
نمي دهد. مصرف زياد آب همچنين آلودگى 

آبخوان ها و چاهه ها را بسيار افزايش داده 
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است.
افزايش راندمان كاربرد آب در كشور از 

نزديك به  35٪    كنونى تا نزديك ٪80    
مي تواند شايد  به اندازه ظرفيت همه 

سدهاى كشور يعنى نزديك به 40 ميليارد 
مترمكعب آب اضافه در دسترس قرار دهد. 

اين كار از تخريب آبخيزها با سدسازى 
آسانتر و هزينه دستيابى به آن از هزينه 

بسيارى از سدهاى كشور كمتر خواهد بود. 
قيمت يارانه اي آب انگيزه هرگونه تالش در 
اين زمينه را هم از بخش خصوصى و هم از 

بخش عمومى سلب كرده است.
بازكاربرد، بازيافت، بازچرخانى، كاربرد پساب 

از شناخته شده ترين روش هايى هستند كه 
به مثابه منابع جديد آب مي توانند به شمار 

روند و گويى كه بر حجم آب تجديد پذير در 
دسترس كشور بسيار مي افزايند. به سبب 
يارانه اي بودن قيمت هاي آب صنايع هيچ 

انگيزه اي براى بازچرخانى آب مصرفى خود 
ندارند. بازچرخانى و بازيافت آب كاهش 

آلودگى منابع آب را نيز دربرخواهد داشت. 
در اسكانديناوى شهروندان براى آبى كه 

استحصال آن بسيار كم هزينه است و هيچ 

منابع و ماخذ
 1 منظور از دولت در اينجا دولت حجيم به شيوه دنياى مدرن است كه نه تنها دستگاه مجريه كه دستگاه مقننه و قضا را هم دربرمى گيرد. در اعمال قدرت براى تصميم 

گيرى تخصيص بودجه بسيار سدها، چه در ايران و چه در همه جهان مدرن، دستگاه مقننه نقش موثرى داشته و دستگاه قضائى نيز در برابر تضييع حقوق جوامع بومى 
خاموش مانده است.

 2 داوود مواليى، مدير عامل شركت آب و فاضالب تهران، مصاحبه با روزنامه ايران، 22 مرداد 1384 
3 سدسازى و بيابانزايى، روزنامه همشهرى دوشنبه 13 آبان 1387.

4  AGENDA 21, A sustainable development agenda for the 21 century. United Nations Conference on Environment and Develo-

ment, Rio de Janeiro, Brazil, June 1992.

5 The National Action Programme to Combat Desertification and Mitigate the Effect of Drought, of Islamic Republic of Iran, 

Complied by Forests, Range and Watershed Management Organization. Tehran 2004

محدوديتى ندارد هزينه اي چند برابر ما 
پرداخت مي كنند و 10-8 برابر همين رقم 

را نيز بازاى هر مترمكعب مصرف براى 
تصفيه آب پرداخت مي نمايند. اين مديريت 
درست، ميزان مصرف آب در اين كشورها 

را بسيار كاهش داده و از ميزان آلودگى 
پيكره هاي آبى كاسته است. 

كاربرد ابزار مالى در اصالح الگوى مصرف 
آب بسيار موثر است. قيمت گذارى مناسب 

آب و حذف يارانه ها به نفع اقشار كم درآمد 
و كم مصرف است. 

تا زمانى كه سد سازى به عنوان تنها روش 
مديريت آب شناخته مي شود و مهندسان 

و فن ساالران شركت هاي مشاور و 
مجرى سدسازى بدون هيچ هم انديشى با 

مردم بومى يك آبخيز و نيز بدون توجه 
به آموزه هاي گذشته چندهزار ساله مان، 

براى بزرگترين رديف هاي بودجه اجرايى 
كشور در روندى ناشفاف و بسيار بسته 

تصميم گيرى مي كنند شرايط روز به روز بدتر 
مي شود. ما هم اينك با دالرهاى نفتى 
سدهايى مي سازيم كه نسل آينده ناچار 

است براى رفع آثار مخرب آنها بر محيط، 

با هزينه هاي گزاف و بدون دالرهاى نفتى 
اين سدها را برچيند.

شش هزار سال ايرانيان در اين مرز و بوم 
زيسته اند اما همه كوهستان ها و آبخيزها، 

رودها و درياچه ها، تاالب ها و جنگل ها، 
عليرغم ترسالى ها و خشكسالى هاي دائما 

تكرار شونده، صحيح و سالم به جاى ماندند 
و به ما به ارث رسيدند. چگونه ما در كمتر 

از 50 سال با فراموشى هويت و با تقليد 
از روش مديريت و مصرف بيگانگان، كمر 

به تخريب همه اين جلوه هاي طبيعى 
بستيم؟ امانتدارى و پاسخگويى به آيندگان 

مسئوليت بزرگى در زمينه حفاظت از اين 
سرزمين كهن بر دوش ما مي گذارد.
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فاطمه ظفرنژاد 

پيش گفتار
بيش از شش هزار سال است كه ايرانيان 

كشاورزى را در اين سرزمين كهن آغاز 
كرده اند و در اين راستا با دشوارى هاى 

گوناگون طبيعى  كنار آمده اند، سال هاى 
ترسالى را با پيامدهاى سيل و طغيان 

رودها و سال  هاى خشكسالى را با كاهش 
آب و كمبودهاى آن گذرانده و پايدارى 

را آزموده اند.  كشاورزى و كشاورزى آبى 
نخستين بار در اين سرزمين پهناور آزموده 

شد1.  ساخت آبراهه ها، بندها و قنات ها 
براى تامين آب آبيارى و افزايش توليد 

كشاورزى را، كشاورزان اين سرزمين آغاز 
كردند و به ساير مردم جهان آموختند. 

دانش بومى ايرانى در زمينه گسترش 
روش هاى كشاورزى آبى از ميراث فرهنگى 

درخشان اين تمدن ديرينه است. 
دانش بومى مديريت آب در ايران، دانشى 

پر انديشه و ژرف، سازگار با محيط و بدون 

پيامدهاى تخريب سرزمين  و نابودى بوم 
سازگان هاى گونه گون خشكى و آبى، بدون 
اثرات منفى بر كاربرى هاى جنگل و مرتع، 

بدون تخريب و تحليل پيكره هاى آبى و 
رودخانه ها و بدون پيامدهايى مانند زهدار 
كردن زمين هاى كشاورزى در دشت ها و 

خشكاندن سفره هاى زيرزمينى در دشت ها 
و سيالبدشت ها بوده است. 

ترسالى و خشكسالى بخشى از الگوى 
طبيعى بارش در همه دنيا است. اصال 

طبيعت و الگوى بارندگى در هيچ كجاى 
كره زمين بدون كم و زيادهاى مربوط به 

بارندگى هاى ساالنه قابل تصور نبوده است 

و نيست. هرنقطة دنيا به نسبت خود ترسالى 
و خشكسالى را تجربه مى كند. سرزمين 

ايران نيز هزاران سال است كه با ترسالى 
و خسكسالى روبروست اما هرگز درياچه 
اروميه با چنين تغيير هولناكى كه مى رود 

به تخريب كامل اين بوم سامانه ها و همه 
زيستگاه ها و گونه هاى آن بيانجامد، روبرو 

نبوده است. هرگز جنگل هاى هيركان 
ايران به سطح تخريب كامل نرسيده 

بودند. بيابانزايى تنها به فعاليت هاى مخرب 
انسان ها باز مى گردد و نه به ترسالى و 

خشكسالى. 
بيابان زايى (Desertification) در ماده يك 

قنات اصفهان

قنات 2500 سال گنابادقصبه

مديــــــريت ســــازه اى
و تاثير آن بر دانـــش بومى آب

 و تخريب سرزمين
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پيمان بيابانزايى به تخريب سرزمين تعبير 
 (Land Degradation) شده و تخريب سرزمين

به كاهش يا از دست رفتن توان توليد 
زيست شناسى يا اقتصادى و كاربرى اراضى 
اتالق شده است. تغيير كاربرى اراضى نيز 
پيامدهاى بسيار نامطلوبى چون فرسايش 

خاك، از دست رفتن ويژگى هاى كالبدى، 
شيميايى و زيست شناسى يا اقتصادى خاك، 
و نابودى پوشش گياهى طبيعى را به  دنبال 

دارد. سدسازى به عكس آنچه به  نظر 
مى رسد از عوامل مهم تغيير كاربرى اراضى 

و در نتيجه تخريب سرزمين و بيابان زايى 
بشمار مى رود. مديريت آب كشور در 50 

ساله گذشته يكسره متكى بر رويكرد 
سازه اى و سدسازى بدون بررسى هاى 

واقعى و  ژرف نگرى هاى الزم بوده است. 
اين رويكرد سازه اى در مديريت آب كمك 

زيادى به تغيير كاربرى ها، و بيابانزايى كرده 
است. ما در بخش آب، با تمركز بر مديريت 
عرضه و گزينش الگوي مديريت با رويكرد 

سازه اي، سيماي ناپايداري براي آبخيزها، 
رودها، سيالبدشت ها، پيكره هاي آبي و 

تاالب ها ترسيم كرده ايم. «مديريت آب= 
سدسازى» نگرشي است كه از پيمانكاران و 
مشاوران بخش آب به همه جا سرايت كرده 

و ناپايداري و تخصيص ناموثر منابع را در 
پي داشته است. 

در اين نوشتار، نخست دانش بومى پربار 
ايرانيان در بهره بردارى از منابع آب را 

بررسى مى كنيم كه قنات ، 
آب بندان، و نيز سد را دربر 
مى گيرد.  سپس به تجربه 

مديريت سازه اى-دولتى منابع 
آب بشيوه نابومى در 50 ساله 

اخير نگاهى مى اندازيم.  
2 – دانش بومى مديريت 

آب در ايران 
 2-1- قنات 

قنات كه جلوه اى از دانش ژرف 
كشاورزان ايرانى است براى نخستين بار در 

اين سرزمين ابداع شد.2  بيش از سه هزار 
سال است كه قنات ها در ايران ساخته شده 
و براى هدايت آب سفره هاى زيرزمينى از 
دامنه هاى كوهستانى پرآب تا دشت هاى 
كم آب يا بى آب پائين دست بكار گرفته 

شده اند. با آنكه ورود فن آورى هاى 
نسنجيده3(Careless Technology) و ناپايدار 

آسيب زيادى به قنات ها وارد كرده است اما 
هنوز 31000 قنات در سراسر كشور وجود 
دارد كه ساالنه 9 ميليارد مترمكعب آب، يا 
15 درصد كل برداشت از سطح سفره هاى 
زيرزمينى كشور را براى كشاورزى و شرب 

تامين مى كنند.  
قنات، آبراهه يا راهرويى زيرزمينى همسو با 

شيب زمين است كه به كمك سامانه اى از 
چاه ها (ميله ها)، هدايت آب از منبع مخزن 

زيرزمينى و نخستين چاه گمانه بسوى 
زمين هاى كشاورزى در تراز پائين تر و تا 
رسيدن به سطح زمين (مظهر قنات) را 

ميسر مى كند. يافتن مخزن زيرزمينى از 
اهميت زيادى برخودار است و با گمانه زنى 

خبرگان ساخت قنات آغاز مى شود. بنابر 
گفته محمد ابوالحسنى خبره قنات از اهالى 
ميبد «افراز زمين در محل نخستين گمانه 

بايد مناسب باشد و نيز پوشش گياهى و 

درختان منطقه هم مهم است و همچنين 
وجود رودخانه در محل به تشخيص 

مناسب بودن جاى گمانه كمك مى كند.4»  
قنات بدون كاربرد نيرو يا سوخت، آب 

را از مخزن زيرزمينى يا پيشكار (آخرين 
جبهه اى كه در قسمت انتهايى قنات و در 
اليه آبدار قرار دارد و پس از حفارى بنام 
ترون قنات ناميده مى شود5 ) از زيرزمين 
به سطح زمين يا مظهر قنات مى رساند. 

قنات از بابت بى نيازى به نيرو و سوخت 
داراى صرفه اقتصادى است. از ديدگاه 
آلودگى محيط نيز يك فن آورى پيشرو 

بشمار مى رود چون هرگونه كاربرد سوخت 
و نيرو (فسيلى، برقابى، برق نيروگاهاى 

سيماى قنات
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حرارتى و...) متضمن آلودگى محيط است 
و نيز نيروگاه هاى خورشيدى نيز با همه 

مزيت هاى خود نسبت به ديگر نيروگاه ها 
باز هم در مقايسه با جايگزينى كه آنرا بكار 

نگيرد كمتر پايدار بشمار مى رود. از سوى 
ديگر يك برترى بزرگ قنات به ساير 

روش هاى تامين آب آن است كه قنات تا 
جايى از منبع آب زيرزمينى برداشت مى كند 

كه سطح سفره پائين نيفتد. در حقيقت 
 Sustainable قنات تا مرز «نرخ پايدارى

yield» آبخوان از آن برداشت مى كند از اين 

رو پيامدهاى ناخوشايند تهى شدن يا افت 
سفره و نيز پيامد خطرناك و مخرب افت 

سطح زمين را درپى ندارد. 
قنات، فن آورى بومى پايدار و درخشان 

بيش از سه هزار ساله اين سرزمين است 
كه از مديريت سازه اى آبخيزها، سدسازى، 
حفر بى رويه چاه هاى ناپايدار آسيب رسان 

به محيط، و هجوم فن آورى هاى نسنجيده  
بويژه از گونه هاى وارداتى آن آسيب زيادى 

را متحمل شده است. سدهاى بار نيشابور 
و نهرين طبس بر روى منبع قنات هايى 

فعال و پايدار ساخته شدند تا همان اراضى 

را آبيارى كنند كه قنات ها 
بخوبى از صدها و شايد 

هزاران سال پيش به انجام 
مى رساندند. با اين تفاوت 

كه سدها بويژه در اقليم گرم 
و خشك ميزان زيادى از 
آب را در برابر آفتاب قرار 
مى دهند كه تفاوت ميزان 
تبخير سطحى از مخزن 
سد با مخزن زيرزمينى 
بسيار زياد است. همين 
مساله سبب مى شود كه 

زمين هاى كمترى به آب 
دسترسى پيدا كنند. سدهاى 
ماشكيد، سورك و بسيارى 
ديگر سدها در كشور ساخته شده اند 

يا مى شوند كه همان كار قنات را منتها 
با پيامدهاى زيست محيطى زياد و ايجاد 
ناپايدارى و تخريب سرزمين انجام دهند. 

از همه اينها گذشته هزينه هاى بسيار 
سنگين ساخت سد كه از باالترين ارقام 

در بودجه هاى اجرايى كشور است، آنرا در 
برابر قنات به گزينه اى بسيار غيراقتصادى 
و زيان بار بدل مى سازد. قنات ها به دست 

مردم و به تصميم مردم ساخته، اجرا و 
بهره بردارى و نگهدارى مى شوند. سدها 
بدست شركت هاى منتفع در سدسازى، 

بدون مشاركت مردم و بدون هرگونه 
نظرپرسى از جوامع محلى ساخته مى شوند. 

سدها حقابه و حق معيشت جوامع بومى 
گوناگونى را ناديده مى گيرند. از جوامع 

محلى درون خود مخزن (روستاهاى زيادى 
كه زير آب مى روند)، حقابه بران دشت ها 
و سيالبدشت هاى پائين دست، و جوامع 

 ،sink متكى به دهانه ها و چاهه رودخانه ها
تا عشايرى كه براى دسترسى به مراتع 

سنتى خود دچار مشكالت بسيار زياد 
مى شوند. بسيارى از قنات هاى فعال كشور 
درپى اعمال مديريت سازه اى و ساخت و 

ساز سدها در آبخيزها دچار كم آبى شده يا 
ويران شده اند. 

جا دارد كه براى تك تك قنات هاى كشور 
(چه فعال و چه تخريب شده) بررسى هاى 

تك نگارى و مطالعات مستند علمى 
انجام شود. اين كار چه از بابت كارآمدى 
قنات ها در توليد كشاورزى، همچنين از 

بابت سازگارى آنها با محيط زيست و 
نداشتن پيامدهاى منفى بر آبخوان ها، نيز 

نماى باالى رديف چاه هاى قنات

آب بندان بابلسر
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از بابت اهميت نقش آنها بعنوان ميراث 
فرهنگى ارزشمند ايرانيان، و البته از بابت 
اقتصادى بودن آنها و ساخت و نگهدارى 

و بهره بردارى شدن آنها بدست خود مردم 
ضرورت تام و تمام دارد كه متاسفانه بگونه 
سامانمند و موثر تا اكنون انجام نشده است. 

جا دارد كه در بازبينى مديريت آب كشور 
نقش مستقل و پربار قنات ها به عنوان 

فن آورى پايدار تامين آب بار ديگر وارسى 
شود و با برداشتن همه موانع، قنات هاى 

ويران شده بازسازى و آثار مخرب مديريت 
سازه اى ناپايدار از آنها زدوده شود.

     
 2-2- آب بندان

ديگر روش بومى تامين آب كشاورزى 
در اين سرزمين، آب بندان ها هستند كه 

بويژه در شمال كشور بگونه گسترده براى 
نگهدارى از آب باران در فصل سرد احداث 
شده اند. آب بندان هاى بومى ايران از گروه 

روش هاى موسوم به «دروى باران يا 
گردآورى باران»Rain Harvesting» هستند.

آب بندان هاى استان هاى گلستان، 
مازندران، گيالن از نمونه هاى بسيار كارآمد 

و پرصرفه تامين آب براى كشت برنج 
بشمار مى روند كه در جاهايى با تراز پست 

تر و نيز با اراضى غالبا زهدار يا نامناسب، 
با كشيدن ديواره كوتاه به دور آن منطقه 

كه از چند ده تا چند صد هكتار را مى تواند 
زيرپوشش قرار دهد ساخته مى شوند. 

درحقيقت زمينى گاه نه چندان مناسب براى 
كشت، بوسيله خود كشاورزان به گردآورى 
باران فصل زمستان و بهار اختصاص داده 

مى شود تا در كاشت و داشت برنج بكار 
گرفته شود. آب بندان هاى دامنه هاى 

شمالى البرز چنان با محيط هماهنگ اند كه 
به محل زمستان گذرانى پرندگان مهاجر 

بدل مى شوند و از اين بابت تنوع زيستگاه ها 
و گونه هاى گياهى و جانورى منطقه را 

غنى تر مى كنند. آب بندان ها بدون پيامد 
منفى بر محيط و بدون آثار تخريبى بر 

سرزمين هستند. گويى كه خود طبيعت آنها 
را ساخته است.

آب بندان هاى پائين دست حوضه رودخانه 
تجن و منطقه سارى، از ديرباز كار تامين 

آب شاليزارهاى برنج را بخوبى انجام 
مى دادند. نگارنده در جريان بررسى هاى 

تطبيقى سد تجن مازندران و پس از مطالعه 
گزارشات و مستندات اين طرح دريافت 

كه اساسا در زيردست اين سد زمين ديم 
يا بى آبى وجود نداشت كه براى آن الزم 

باشد سدى آنهم تا اين اندازه پرهزينه 
ساخته شود. نزديك به 4 هزار هكتار آب 

آب بندان آچاك سر

آب بندان بابلسر
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بندان هاى موجود در پائين دست آبخيز 
تجن، به شيوه اى كارآمد و پايدار و بدون 

دخالت دولت بدست مردم ساخته شده بودند 
و بدست خود كشاورزان شاليكار منطقه 

بهره بردارى و نگهدارى مى شدند. همكارى 
و هميارى جامعه بومى منطقه در اداره اين 

آب بندان ها نمونه اى از مشاركت سالم 
و سازنده مردم و كشاورزان در مديريت 

آب اين حوضه آبخيز بود. اهميت اين آب 
بندان ها در منطقه تا آنجا بود كه حفظ آنها 
از سوى كارشناسان بين المللى الزامى اعالم 
شد در نتيجه تنها نقطه اتكاى بسيار ضعيف 

اجراى طرح كه همانا خشكاندن اين آب 
بندان ها و تبديل 4 هزار هكتار اراضى آنها 

به شاليكارى بود نيز از ميان رفت. سد تجن 
ساخته شد تا با هزينه گزاف و بدون هيچ 

درآمد اقتصادى، اثراتى بد بر جوامع ساكن 
مخزن سد و آواره كردن آنها، اثر منفى 

بر معيشت جوامع ماهيگير و جوامع متكى 
به گردشگرى و نيز پيامدهاى ناگوار بر 

دهانه زيباى رود تجن در درياى مازندران 
و تخريب اين بوم سامانه فعال و غنى، و 
نيز خشكاندن رودخانه در پايين دست (با 
تحميل منظره زشت يك فاضالب پر از 
آلودگى و پر از زباله بجاى جريان سالم 

رود زيباى تجن، به شهر سارى) و نيز 
خشكاندن دهانه غنى تجن در دريا را در 

پى داشته باشد.
دو آب بندان آچاك سر و بابلسر همانند 
ديگر آب بندان هاى مازندران، فعاالنه و 

بدون پيامدهاى ناگوار بر محيط و جوامع 
محلى، و بدون دخالت دولت، بدست جوامع 

محلى بهره بردارى و نگهدارى مى شدند 
و براى شاليزارهاى حوضه آبخيز بابلرود 
آب تامين مى كردند. در مرداد ماه بسيار 

خشك سال 1387 نگارنده در پايين دست 
حوضه آبخيز بابلرود به شاليزارهايى برخورد 

كه بخوبى و به شيوه اى كارآمد از آب 
بندان ها بهره مند و بدون مشكل خاصى 

آبيارى مى شدند. در حقيقت سد البرز روى 
سرشاخه هاى بابلرود كه در آن تاريخ به 

مراحل پايانى ساخت خود نزديك مى شد 
نيز هيچ زمين بدون آبى را در پرونده 

خود نداشت. آغاز آبگيرى اين سد پس 
از تابستان 87 بود. اما در باره  سد البرز 

مى توان گفت كه در حقيقت كشاورزان، 
دامداران مخزن، ماهيگيران، قايقرانان 

و مغازه داران دهانه بابلسر كه فاقد ابزار 
سياسي براي شكايت هستند، بزرگ ترين 

بازندگان و پيمانكاران سد و مشاور توجيه گر 
آنان بزرگ ترين برندگان هستند. مي بينيم 

كه ناديده گرفتن اصول توسعه پايدار در 
سدسازي و در سايه تمركز بر مديريت 

سازه اي عرضه آب به جاي مديريت 
تقاضاي آن، به هدر رفت منابع مالي 

اقتصادي و نيز منابع طبيعي و محيط زيست 
مي انجامد و اثرات اجتماعي جبران ناپذير 

دربردارد6 .  نبود مطالعات جامع حوضه هاى 

يكى از سدهاى قديمى ايران
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آبخيز و انجام نشدن مطالعات نيازسنجى در 
آبخيزها سبب شده است كه پيش از آنكه 

نياز مستند و مستدلى براى ساخت يك 
سد وجود داشته باشد و همچنين پيش از 
آنكه ساير گزينه هاى ممكن تامين بدون 
سد، بررسى شود ساخت سدها آغاز گردد. 
نقشه هاى ماهواره اى نيز مى توانند نشان 
دهند كه 54000 هكتار زمين كشاورزى 
ادعا شده مشاور و پيمانكار و ناظر سد، 
يعنى حد فاصل بين رودخانه هاى بابل، 

تاالر، سياهرود بدون وجود اين سد پرهزينه 
نيز آبى هستند و كاربرى پر نيازترين 

محصوالت كشاورزى مانند برنج براى آنها 
ثبت شده است7 . 

تاكنون مطالعاتى در خور درباره آب 
بندان هاى ايران به مثابه سامانه هايى بسيار 
كارآمد و سازگار با محيط و بدون پيامدهاى 

ناخوشايند بر محيط زيست،
انجام نشده است. جا دارد كه براى تك 

تك آب بندان هاى كشور نيز بررسى هاى 
تك نگارى و مطالعات مستند علمى انجام 

شود. آب بندان ها نيز همانند قنات ها نمادى 
از دانش بومى درخشان ايرانيان در زمينه 

مديريت آب و آبخيزها با ويژگى هاى 

درخشانى چون سازگارى با محيط زيست 
و نداشتن پيامدهاى منفى بر رودخانه ها، 
دهانه ها، جنگل ها، و ساير اثرات تخريب 
سرزمين، اهميت از بابت ميراث فرهنگى 

و نيز طبيعى، اقتصادى بودن و باالخره 
ساخت و نگهدارى و بهره بردارى آنها 

بدست خود مردم هستند. انجام پژوهش و 
تك نگارى آب بندان هاى كشور نيز امرى 

ضرورى است كه متاسفانه بگونه سامانمند 
و موثر تا اكنون انجام نشده است. همچنين 
در بازبينى مديريت آب كشور ضرورى است 

كه آب بندان هاى كشور احيا شوند و با 
رفع موانع ايجاد شده در كاربرد آنها نقشى 

درخور به آنها واگذار شود.
   2-3- سد سازى بومى ايران
مهار آب هاى سطحى به كمك سدها از 

2500 سال پيش در اين سرزمين شناخته 
شده بود. دكتر مهدى فرشاد تاريخچه 

كاملى از سدهاى قديم ايران را در كتاب 
ارزشمند خود بنام «تاريخ مهندسى در 

ايران» آورده است. سد بهمن در استان 
فارس و در جنوب شيراز با 100 متر طول 

و 20 متر ارتفاع، نزديك به 500 سال پيش 
از ميالد مسيح در دوره هخامنشيان بر روى 

رودخانه موند ساخته شد. سد شادروان در 
نزديكى شوشتر و بر روى رودخانه كارون 
با 250 متر طول در دوره ساسانى (280 

پس از ميالد) ساخته شد. سد ايزدخواست 
كه نخستين سد قوسى جهان بود در 41 

كيلومترى جنوب اصفهان با 65 متر طول و 
6 متر عرض در زمان ساسانيان ساخته شد. 

بند امير در زمان آل بويه در 960 ميالدى 
روى رودخانه ُكر احداث شد كه 75 متر 
طول و 9 متر ارتفاع داشت. سد ساوه در 
1284 ميالدى با 45 متر طول و 18 متر 
ارتفاع ساخته شد. سد قوسى كبار در 25 

كيلومترى جنوب قم با طول 55 متر و 
ارتفاع 26 متر ساخته شد. سد فريدون در 

سد 600 ساله كريت طبس

سدهاى  كهن ايران
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85 كيلومترى جنوب مشهد در زمان صفويه 
با 85 متر طول و 36 متر ارتفاع در 1667 
به پايان رسيد و باالخره سد كريت طبس 

با 60 متر ارتفاع براى مدت 550 سال و تا 
پيش از ساخت هوور بلندترين سد جهان به 

شمار مى رفت8 . 
ژرف انديشى درباره تبخير شديد آب (تا 
5 متر) از مخزن سدها در سرزمينى كه 

گرمترين نقطه جهان (شهداد كوير لوت) 
را در درون خود دارد و به از دست رفتن 
آب محدود مى انجامد، آهنگ سدسازى 
در ايران را بسيار ُكند كرد. از آن گذشته 
سدهاى پرشده از رسوب كه پس از چند 

دهه همه ظرفيت مخزن شان پر از 
گل و الى مى شد نشان دادند كه رويكرد 

سدسازى پاسخگويى بلند مدت و پايدار 
براى تامين آب نيست. از اينرو كشاورزان 
ايرانى با آموختن از گذشت روزگار و ژرف 

انديشى موثر، سدسازى را نه از روى ناتوانى 
كه از روى خرد و آگاهى از ناسازگارى و 

ناپايدارى سدها در اين سرزمين، به كنارى 
نهادند و ساير اشكال تامين آب بومى كشور 

مانند قنات ها و آب بندان ها را گسترش 
دادند. نزديك به 5 سده رويكرد مديريت 

آب كشور بدرستى از سدسازى فاصله 
گرفت.

3- مديريت سازه اى-دولتى منابع 
آب بشيوه نابومى 

پس از كودتاى 28 مرداد 1332، در پى 
ورود شركت هاى امريكايى و اروپايى، تقليد 
نسنجيده از ساخت سدها بروش امريكايى 
و بعنوان نمادى از توسعه آغاز شد. سامانه 

دانش كشور از دو دهه پيش از آن با 
كوچك شمردن و دورشدن از دانش بومى، 
به راه اندازى مديريت با رويكرد ساخت و 

ساز كمك كرد. نقش كودتاى اسفند 1299 
در كوچك شمارِى دانش ملى و بومى 

پررنگ است. 

مديريت منابع آب از اواخر دهه 20 رويكرد 
دولتى شدن را آغاز كرد. نهادهاى دولتى 

چون بنگاه مستقل آبيارى پديدار شدند كه 
رويكرد عمومى آنها گسترش دولت حجيم 
و دخالت دادن دولت در همه عرصه هاى 
توليد و حيات كشور به شيوه مدرنيزاسيون 

اروپايى-امريكايى بود. گسترشى كه گام به 
گام كاركردهاى طبيعى و متكى بر شناخت 

هزاران ساله سرزمين را از جوامع مى 
گيرد.  شركت هاى آب منطقه اى به تقليد 

از سازمان آب دره تِنِسى و . . . تشكيل 
شدند. اين شركتها با جذب بودجه دولتى 

(بنام بودجه عمرانى) به ساخت و سازهاى 
نسنجيده و ژرف انديشى نشده با تقليد كور 

از الگوهاى نابومى پرداختند. آنها مو به 
مو همان روش كار شركتهاى با مديريت 
دولتى و با رويكرد سازه اى امريكايى را 
بدون هيچ گونه تطبيق و هماهنگى آن 

با يافته هاى پرارزش دانش بومى آب در 
ايران آغاز كردند.

متاسفانه اين توهم و تقليد پس از انقالب 
بهمن 1357 نيز در بسيارى از عرصه هاى 
كشور، چه در آب و منابع طبيعى و چه در 

الگوهاى راه سازى و شهرسازى و معمارى 
برجاى ماند. الگوى توسعه نابومى و ناپايدار 

تغيير نيافت گرچه شركت هاى بيگانه از 
كشور رانده شدند. شركت هاى خودى 

بدون ژرف انديشى و با آهنگى تندتر به 
ايفاى همان نقش پرداختند.  اين روند 

با مسائل مالى گره مى خورد و نادرستى 
تضييع حقوق پرپيامد جوامع بومى از چشم 

فن ساالران و ديوانساالران پوشيده مى 
ماند.  و  به سبب دولتى بودن، آنان خود را 
ملزم به هيچ پاسخگويى نمى بينند.  گفتنى 

آنكه بيش از  4 دهه است كه اثرات و 
پيامدهاى الگوى يادشده در سراسر جهان 

پديدار شده است و خود كشورهاى مرجع از 
آن فاصله گرفته اند اما مديريت دولتى سازه 

اى در وزارتخانه هاى گوناگون و پشتيبانان 
آنها در دستگاه هاى قانونگذارى و قضا 

به پيروى از اين الگوى نادرست ادامه مى 
دهند.

در نزديك به 2500 سال تاريخ سدسازى 
ايران شايد چند ده سد ساخته شد و اين 

رويكرد از چندين سده پيش با ژرف 
انديشى متوقف شد. اما در 50 سال گذشته 

1271 سد معرفى كرده ايم، 588 سد 
ساخته ايم، 137 سد در دست ساخت 
داريم.  نيز 546 سد در دست مطالعه 

داريم تا در غفلت ملى ديگرى آنها را هم 
وارد جرگه ساخت كنيم.   در ادامه نوشتار 

به پيامدهاى اين زياده روى زيانبار مى 
پردازيم. 

  3-1- سدسازى بشيوه نابومى 
و تضييع حقابه جوامع بومى 

آبخيزها
سد كرج نخستين سد ساخته شده در 

كشور پس از 5 سده بود كه بدست 
شركت هاى بين المللى و بدون توجه به 
دانش و تجربه بومى ايرانى ساخته شد. 
سد كرج با ظرفيت تنظيم 435 ميليون 

مترمكعب نخستين نمونه اى بود كه حقابه 
سنتى كرج، شهريار و ديگر دشت هاى 

پايين دست اين رودخانه را ناديده گرفت و 

آنرا براى مصارف شهرى تهران اختصاص 
داد. اين كار بدون هيچ گونه ژرف نگرى 

چه در زمينه مسائل اجتماعى حقابه بران و 
چه در زمينه پيامدهاى ناسازگار واگذارى 

كارون خشكيده
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اين همه آب به شهرى كه 500 قنات 
زنده و فعال داشت، انجام شد. در پى آن 

سدهاى زيادى در سراسر كشور مطرح شد 
و ساخت گاه آنها بدون ژرف نگرى به محل 

آمد و شد شركت هاى مجرى، مشاور و 
پيمانكار سدساز تبديل گرديد. سدهاى الر 
(با ظرفيت تنظيم 418 ميليون مترمكعب) 

و لتيان ( با ظرفيت 290 ميليون مترمكعب) 
نيز براى انحراف حقابه سنتى رودخانه هاى 

الر و جاجرود و تخصيص آن به شهر 
تهران بدون توجه به حقابه جوامع بومى و 
كشاورزان و دامداران پائين دست ساخته 

شدند.
سد دز با هدف آبيارى 80 هزار هكتار 

اراضى در پائين دست ساخته شد. گذشته 
از كشاورزان و روستائيانى كه در مخزن 

آن زمين شان غصب شد، 16 هزار هكتار از 
اراضى پايين دست نيز به دوستان پهلوى 

دوم يعنى شركت هاى كشت و تجارت براى 
كشت محصوالت غيربومى مانند مارچوبه 
و .. اختصاص يافت. شركت هاى دريافت 

كننده زمين آبى عبارت بودند از ميتسويى، 
چيس منهتن، بانك امريكا، شل، كمپانى 

جان دير، و شركت توسعه كشاورزى جهان. 
به موجب اين امر 17000 دهقان و كشاورز 

از زمين هاى خود رانده شدند تا زمين 
آنها به شركت هاى ياد شده واگذار شود 

9.  در ادامه اين نوشتار، پيامدهاى ناسازگار 

مديريت سازه اى-دولتى بشيوه نابومى بر 
دو رودخانه دائمى كشور يعنى كارون و 

زاينده رود و بر حوضه آبريز اورميه را پى 
مى گيريم. 

  3-2- مديريت سازه اى-دولتى 
در آبخيز كارون بزرگ 10         

آبخيز كارون بزرگ  تالقيگاه چهار دين 
بزرگ زردشتى، يهوديت، مسيحيت، اسالم، 
و زيستگاه مسالمت آميز اقوام مهمى چون 

مسلمانان خوزى، عرب، لروبختيارى، 
مسيحياِن سّبى، كليميان پيرو دانيال نبى، 

و از نخستين خاستگاههاى تمدن بشرى و 
توسعه درونزاد است. اما شركت هاى دولتى 

از جمله آب و نيروى ايران، آب اصفهان، 
تهران، خوزستان... با تصرف حقابه جلگه 

خوزستان، با 20 سد ساخته شده و 20 سد 
دردست ساخت و نيز چندين تونل انتقال 

(كوهرنگ يك، دو،سه، چشمه لنگان، دزبه 
قمرود...)، ميلياردها مترمكعب حقابه را از 

سرشاخه ها جابجا و اين تنها رودخانه قابل 
كشتيرانى ايران را خاموش كردند. 

آب تهران، تونل انتقال پرهزينه دز به 
قمرود با ظرفيت 200 ميليون مترمكعب 
را با شتاب به پايان نزديك ميكند. ضبط 

حقابه ديگران كارى خدشه دار نيست؟ 
انباشت جمعيت بيش از توان بوم شناختى 

كارونى كه زمانى قابل كشتيرانى بود

شوره زارى به نام كارون

كارون آلوده
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در شهر قم، درپى اين سياستهاى ناپايدار 
تامين آب، توسعه بشمارميرود؟ تخصيص  

حقابه كشاورزى جلگه خوزستان به مصارف 
نامولد، توسعه است؟  وادارسازى جوامع 

مولد به مهاجرت ناخواسته، كاهش توليد 
كشاورزى و وابستگى را بدنبال ندارد؟  

معضل آفرينى شركتهاى سدساز براى مردم 
جلگه خوزستان خطرات اجتماعى و سياسى 

گسترده اى نيز ميتواند دربرداشته باشد.
شركت آب تهران در 50سال گذشته 

14طرح را پى گرفت. 9سد بزرگ ساخت 
تا ميلياردهامترمكعب حقابه كشاورزان و 
باغداران كرج، شهريار، طالقان، جاجرود، 

ورامين... را تصرف كند و با سياستگذارى 
نادرسِت تامين اب و برق، جمعيت تهران 

را از شايد كمتراز1ميليون به بيش از 

12ميليون، و مصرف سرانه آب را به 7برابر 
و برق را به 4برابر ضابطه جهانى برساند. 

شركتهاى آب استانى، موبه مو اين الگوى 
نابومى را تقليدكردند. اگر بشود حقابه 

جوامع بومى مولد را تصرف كرد، چرا يزد 
در منطقه خشك كويرى با حقابه كشاورزان 

كارخانه فوالد (صنعتى بسيارپرنيازبه آّب) 
نسازد؟ چرا اصفهان چنين نكند و بتازگى 

تصميم به گسترش بازهم بيشترصنايع 
فوالد نگيرد؟   

كارون اينك نه تنها قابل كشتيرانى نيست 
كه پلهاى آن روى رودى خاموش و خشك، 

تصويرى بسيار غم انگيزدارند. حفاظت از 
كارون، كه گذشته از 40سد يادشده، 59 

سد دردست مطالعه نيز دارد تا هركدام در 
يك غفلِت ملِى ديگر بودجه اجرايى بگيرند، 
ضرورت لحظه است.  بگذريم كه سدسازى، 

تخصيِص هزينة ناموثر و ناپايدارى است 
كه فوايد آن نيز تّوهمى بزرگ بيش نيست. 
گذشتگان ما عليرغم توانايى اجراى سدهاى 

پيچيده، از  سده هاِى پيش اين رويكرد را 

كنارگذاشتند. از اثرات بيابانزايى، ريزگردها، 
تغييراقليم، نابودى زيستگاههاى جانوران 

و گياهان كه بگذريم، جوامع بومى جلگه 
خوزستان، كه در جايگاه نخستين مدافعان 

اين سرزمين در برابر تجاوز بيگانگان بر 
گردن همه ما حق دارند، زيانكاران اين 

داستان غم انگيز هستند. 

  3-3- مديريت سازه اى-دولتى 
در آبخيز زاينده رود

ساخت وساز در اين حوضه با ساخت و آبگيرى 
سد 1,5 ميليارد مترمكعبى زاينده رود در اواخر 

دهه 40 آغازشد كه نه تنها تجربه غنى ايرانيان 
در دست برداشتن از سدسازى را ناديده گرفت 
كه مطالعات تحليلى بسامانى هم نداشت و به 
نابودى تاالب بين المللى گاوخونى انجاميد.  

از نقش تاالب در تعديل اقليم و اهميت 
زيستگاههاى جانورى و گياهى و ارزش آن 
كه بگذريم، اين تاالب 470كيلومترمربعى 

منبع معيشت و درآمد ماهيگيرى/گردشگرى 
مردم بود. درنخستين سالها، روستاى شاخ 

كارون آلوده

بستر كارون كه تا كنون مشاهده نشده بود

بستر خشكيده تاالب گاو خونى

مرگ و مير ماهيها در گودالهاى سمى گاو خونى

مرگ و مير پرندگان در تاالب گاو خونى
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كنار با ازدست دادن حقابه، ازسكنه خالى شد. 
تصرف حقابه سپس به ورزنه در 30كيلومترى 
تاالب رسيد. شهرى از هزاره سوم با يادمانها 

و غناى معمارى/هنرى  كه از 1347شهردارى 
داشت اما با از دست دادن حقابة پنبه زارها 

و گندمزارهايش، صنايع وابسته به كشاورزى 
و پارچه بافى را نيز ازدست داد و اينك تنها 

13هزارنفر جمعيت دارد. فرهنگ و گويش ويژه 

نزديك به زبان پهلوى آن شايد بزودى در 
غبار تاريخ ناپديدشود. شهرهاى زيبا و باهويت 

چندهزارساله را به فراموشى در غبار محكوم 
ميكنيم و در حاشيه كالنشهرها، شهركهاى 

ناپايدار، بى هويت، نازيبا، و پرمساله ميسازيم. 
مهندسان و ديوانساالران، شناخت ملموسى 
از حقوق جوامع بومى و حقوق آب و اهميت 
آن براى ميليونها خانوار  مولد ندارند. تصميم 

گيرى آنان درباره حقابه جوامع مولد از 
مشروعيت قانونى برخورداراست؟ تصرف 

حقابه، كشاورزان را به مهاجرت واداشت و 
رشد جمعيت بيش از توان بوم شناختى در 

اصفهان را سبب شد.  خشكى به 140كيلومتر 
باالتر از گاوخونى در اصفهان رسيد. اين شهر 

تاريخى با خاموشى زاينده رودش با خطر 
بزرگى روبروست.  توسعه صنايع فوالد، تصميم 

اخير استان است.  گسترش صنايع فوالد در 
شهرى كم آب به معناى تصرف حقابه شايد 
هزاران كشاورز ديگر باشد. صنايع فوالد بايد 

در كنار آبهاى آزاد ساخته شود تا بتواند آبهاى 
نامتعارف را بكارگيرد.  بگذريم كه اين صنعت 
چنان آالينده است كه كشورهاى اروپا ترجيح 
ميدهند فوالد را بجاى توليد، خريدارى كنند.

   3 -4- مديريت سازه اى دولتى 
در حوضه آبريز اورميه 11

چيچست يا اورميه، سرزمين زادگاه زرتشت 
پيامبر، تالقيگاه سه دين بزرگ زردشتى، مسيحيت 

كاهش سطح درياچه اروميه
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افزايش شورى در درياچه اروميه
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و اسالم، سكونتگاه اقوام مهمى چون آذرى، كرد، 
ارمنى، آشورى، داراى روند پيشرفت درونزاد و پايدار 
بود. اما درپى ساخت و ساز در آبخيزهاى باالدست، 

درياچه تا 5 سال ديگر ناپديد و به شوره زارى 
بزرگ تبدل خواهد شد. پيامدهاى ناسازگارى مانند 
تغييراقليم، ريزگردها، شورشدن زمينهاى كشاورزى 
با پراكنش نمك ازسطح خشكيده درياچه، نابودى 

زيستگاهها و گونه هاى جانورى و گياهى، و از همه 
مهمتر پيامدهاى ناسازگار بر سالمت و معيشت 

جوامع بومى، نشانه هاى روشن بيابانزايى و ناپايدارى 
شديد است.

دومين درياچه شور جهان، فهرست شده در پيمان 
رامسر، و يكى از مهم ترين پيكره هاى آبى كشور 

است. حوضه آبريز اروميه 52000 كيلومترمربع 
وسعت دارد و 14 رودخانه مهم با آورد  5,5 ميليارد 
مترمكعب درسال به اين درياچه مى ريزند. درياچه 

102 جزيره دارد و در دهه گذشته صدها هزار هكتار 
از سطح آن كاهش يافته و به شوره زار خطرناكى 
بدل شده است. سازمان محيط زيست پيش بينى 

كرده كه درياچه بزودى ناپديد خواهد شد و زندگى 
نزديك به 6 ميليون انسان در خطر جدى قرار خواهد 

گرفت. گرچه كه هم اينك نيز اين خطر بسيار 
ملموس است.

نگاهى به سدهاى اين حوضه نسبتا كوچك اما مهم 
نشان دهنده افراط در ساخت و ساز در آبخيزهاى 

مشرف به اين حوضه آبريز است. روند افراطى 
سدسازي وجود 92 سد در فهرست سدهاى اين 

حوضه كوچك را نشان مي دهد كه  40 سد ساخته 
شده،  12 سد در دست ساخت و 40 سدهم در دست 
مطالعه است. ساخت اينهمه سد كشاورزى در استاني 

كه بارندگى مناسبى دارد و ديمزارهاى آن با اندك 
سرمايه گذارى در اصالح شيوه هاى كشت و داشت 

و برداشت مى توانند غله و حبوبات ديم و حتى 
باغات ديم (انگور) پردرآمدى داشته باشند شگفتي 

برانگيز است. 

  3-5- پيامدهاى تخريب 
سرزمين

همه آنچه نمونه وار در سه حوضه ياد شده 
ديديم دستاورد مديريت دولتى-سازه اى آب 

است كه تخريب چشمگيرى در سرزمين 
ايجاد كرده است.  سدسازى در حقيقت از 

مهم ترين فعاليت هاى بيابانزا بشمار مى رود. 
سدسازى 4 فعاليت بيابانزاى بسيار مهم را 

دامن مى زند كه عبارتند از:
 1) تبخير ساالنه ميلياردها مترمكعب (شايد 
بيش از 5 ميلياردمترمكعب) از آب محدو د 
كشور از پشت مخزن سدها، از جمله سد 

كرخه كه ساالنه 40-320 ميليون مترمكعب 
آب شيرين را تبخير مى كند. 

2) جنگل زدايى به سبب زير آب بردن نقاط 
جنگلى آبخيزها از يك سو و نابودسازى 
جنگل هاى پائين دست مخزن به سبب 

خشكاندن رودخانه و سفره هاى آب زيرزمينى 
وابسته به آن تا چاهه رود.  تبديل تاالب هاى 

پرارزش به بيابان در بسيار نمونه ها.  و از 
ميان رفتن جنگل و پوشش گياهى كمياب 

در اين تاالبه ها كه از رودها تغذيه مى شدند 
و دراثر سدسازى از ميان رفته اند.  سدسازى 

جنگل زدايى در باالدست سد را نيز تشديد 
مى كند. قاچاق چوب و الوار از جاده هاى 

دسترس سد بسيار ساده مى شود و در بلند 
مدت تخريب بوم سامانه جنگلى را به بار مى 

آورد. 
3) خشكاندن رودها و بيابانى كردن آنها 

كه به نابودى زيستگاه هاى رودخانه اى، 
كناررودخانه اى، دهانه اى با گونه هاى 

گياهى و جانورى وابسته به آنها انجاميده 
است. 

4) خشكاندن تاالب ها و درياچه هاى كشور، 
از گاوخونى و بختگان و پريشان تا اورميه 
و شادگان.  نمونه هاى ناپديد شدن تاالب 

جزموريان پس از ساخت سد جيرفت و ساير 
سدها در اين حوضه، تاالب گاوخونى پس 
از ساخت سد زاينده رود و ديگر سدسازى 

ها در اين حوضه، كاهش شديد سطح 
تاالب شادگان در سايه سدسازى در حوضه 
زهره و جراحى و نيز حوضه كارون بزرگ، 
و هورالعظيم كه پس از برنامه هاى خشن 

و ناسنجيده موسوم به توسعه در عراق و 
سدسازى هاى كشورهاى تركيه و سوريه، 

آخرين ضربه را نيز از سد كرخه متحمل شد و 
كمابيش بكلى خشكيد. ريزگردهاى برخاسته 
از اين تاالب، گذشته از اثر بسيار ناسازگار بر 
بهداشت و سالمت انسان ها، غرب و جنوب 

غرب كشور را روزها به تعطيلى مى كشاند.

  3-6- روند نادرست تصميم 
گيرى

نمونه هاى زيادى از تصميم گيرى هاى 
نادرست در دوره سدسازى بر اساس الگوهاى 

بيگانه بچشم مى خورد. سد 2200 ميليون 

اثر شورى روى گردن پرندگان



نشريه تخصصي 
بازار كشاورزي ايران

32

مترمكعبى سفيدرود با همه عوارض بسيار 
بد آن بر دهانه سفيدرود در درياى مازندران 

و نيز اثراتش بر محو ماهى قزل آالى 
سفيدرود و ماهى هاى مهاجر مانند ماهى آزاد، 

خشكاندن بستر رودخانه و محو زيستگاه ها 
و گونه هاى رودخانه اى و كنار رودخانه اى، 

در پرونده مربوط به فايده هاى خود تنها رقم 
صفر را دارد. چون پايين دست اين سد نيز 
همانند ساير دامنه هاى شمالى جنگل هاى 

هيركان ايران، اراضى بدون سد نيز آبى بودند 
و به كمك آب بندان ها شاليكارى بگونه اى 

كارآمد در آنها رواج داشت.
خشكاندن درياچة بختگان به شدت 

با شمار زياد سدهاى احداث شده در 
سرشاخه هاى رودهاى باالدست (غالبا حتى 

بدون مستندات مربوط به فوايد آنها براى 
جوامع بومى) مرتبط است. خشك شدن 
درياچه اروميه با همه عوارض بسيار نگران 
كننده آن نيز تنها از احداث دست كم 40 

سد روى همه رودهاى اين حوضه آبريز مهم 
كشور ناشى مى شود و نه آنگونه كه مسئوالن 

بخش آب كشور به خشكسالى و .. نسبت 
مى دهند. و همه اينها در سايه تصميم گيرى 

هاى از باال به پائين شركت ها و دستگاه 
هاى سدساز رخ داده است.  جوامع بومى مولد 
و بسيار پرارزش كشور كه از حقابه آنها خاصه 
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خرجى هاى كالن مى شود در فرايند تصميم 
گيرى كوچكترين جايى ندارند.  آنها تامين 

كنندگان همزماِن امنيت غذايى و امنيت 
ملى كشورند.  گروه هاى بزرگ كشاورزان و 

باغداران، عشاير و دامداران،  جوامع وابسته به 
دهانه ها-تاالب ها و ماهيگيران، صنعتگران 

دستى و مهمانخانه داران وابسته به پيكره 
هاى آبى و... زندگى و معيشتشان با آب و 

پيكره هاى آبى و جنگل ها و منابع طبيعى 
وابسته به آنها پيوندى تنگاتنگ دارد.  اما 
كوچكترين نقشى در حراج بزرگ حقابه 

هايشان ندارند. تنها بار همه مصائب ناشى از 
اين تصميم گيرى هاى نادرست را بر دوش 

مى كشند و آواره كنار شهرها مى شوند.  
4- نتيجه گيرى 

الزم است رويكرد توسعه را از تقليد شيوه 
هاى نابومى تغيير دهيم و رويكرد توسعه 

بومى يا درونزاد را در پيش بگيريم. بر پايه 
تعريف يونسكو «توسعه درونزاد مى بايست 
توسط هر ملت و براساس امكانات همان 
ملت طراحى و طبق ارزش ها، آرمان ها و 
انگيزه هاى صحيح مردم به اجرا گذارده 

شود».
در رويكرد سازه اى مديريت آب دو مساله 

مهم ناديده گرفته مى شود يكى اينكه زمانى 
ميتوان جايى را توسعه يافته تلقى كرد كه اگر 
آن را محصور كنيم آن جامعه بتواند به حيات 

درازمدت ادامه دهد. مناطق گوناگون ايران 
زمين، از رى تا خوزستان درگذشته همواره 

توسعه درونزاد داشتند. اما با الگوى نابومى اين 
ويژگى خود را كم كم از دست دادند.   ديگر 
اينكه بايد بينديشيم كه به جز ساخت وساز، 
راهكارهاى نرم، و كم هزينه ديگرى براِى 

پاسخگويى به نيازها هست كه در سياستهاى 
كلى اصالح الگوى مصرف به برخى از آنها 

اشاره شده است.
مديريت سازه اى دولتى آب نه تنها دانش و 

مديريت بومى منابع طبيعى و منابع آب كشور 
را كوچك شمرده و بسختى به آن آسيب وارد 
كرده است كه پيامدهاى ناسازگارى بر جوامع 

بومى آبخيزها، و بر سرزمين داشته است.  
مديريت سازه اى دولتى آب، نماد تمام عيارى 
از عدم درك درست توسعه و توسعه پايدار از 

يك سو و بزرگترين فعاليت بيابانزاى كشور از 
سوى ديگر بشمار مى رود. 
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فاطمه ظفرنژاد

پيش گفتار
باورهاى ايرانيان از ديرباز با طبيعت و 
جلوه هاي آن گره خورده است. چكامه 
زيبايى كه در اوستا به نام الهه آب و 

رودها «آناهيتا» سروده شده است نشان 
دهنده ارزش گذارى اين قوم براى آب و 

رودخانه هاست. ايرانيان از نخستين اقوامي 
بودند كه روش هاي توسعه منابع آب را 
آزمودند و به جهانيان آموختند: ساخت 

آبراهه ، چرخ چاه  ايرانى، قنات ، آب بندان و 
حتى سدهاي كوچك و كارآمد. ايرانيان 
آب را مهريه دختر پيامبر مي دانستند و 

روش هاي پايدار كاربرد آب هاي سطحي 
و زيرزميني را با هماهنگي مصرف در 
سال هاي خشك و تر و بدون تخريب 

محيط بكار مي گرفتند. ايرانى در 
گذشته با رفتارى هوشمندانه از طبيعت 
بهره بردارى مي كرد بدون آنكه رودها، 

دهانه ها، تاالب ها و ساير پيكره هاي آبى را 
بخشكاند و يا سفره آب زيرزمينى دشت ها 
و سيالب دشت ها را تخريب كند. ايرانيان 
صرفه جويى در مصرف را همواره رعايت 

مي كردند و در خشكسالى ها همراه با 
صرفه جويى بيشتر، الگو و سطح كشت را 
تغيير مي دادند. كوچ موقت نيز از راه هاى 

دستيابى به توان مناطق كمتر متاثر از 
خشكسالى بود.ناپايدارى شديد ناشى 

از ساخت بي رويه سدها در 5 دهه گذشته، 
آسيب زيادى به رودها و پيكره هاي آبى 

سطحى و زيرزمينى و نيز سيالب دشت ها 

تحميل كرده و نيز مصرف منابع آب را با 
آهنگي بسيار بيشتر از نرخ پايداري آن در 
سرزمين باالبرده است 1.  با ساخت سدها 

نه تنها رودها خشكيده كه سامانه هاي 
پايدارى چون قنات هاي كهنسال با همه 

آوازه بلندشان در هماهنگى با ترسالى و 
خشكسالى، تخريب شده است. خشكسالى 

به ما يادآورى مي كند كه سدسازى بى رويه 
با همه هزينه هاي نجومى و منابعى كه 

برايش خرج شده ناكارآمد است و مديريت 
يكسره مبتنى بر عرضه آب بدون توجه به 
مبانى پايدارى در يك سرزمين خشك و 

نيمه خشك، اشتباه بزرگى است. 
تصميم گيرى هاي ناشفاف و 

بدون پاسخگويى مشاوران و مجريان و 
پيمانكاران بخش آب به سبب تصدى گرى 
كامال دولتى در بخش آب، گذشته از آنكه 
با اصل 44 قانون اساسى، موازين توسعه 

پايدار و منافع ملى ناسازگارى دارد، آسيب 
زيادى نيز به محيط زيست واردكرده است:

• رودخانه ها از جغرافياى كشور پاك 
شد ه  اند (روخانه كرج، سفيدرود، تجن و 

تقريبٌا همه رودهاى اين سرزمين) بى آنكه 
كسى نظر واقعى جوامعى كه معيشت و 

زندگي شان با رودها پيوند خورده است را 
پرسيده باشد. رودخانة پس از سد به بسترى 

خشك و بيابانى بدل مي شود كه حاكى از 
تخريب كامل بوم سامانه اى است كه آب 
رودخانه مايه ادامه حيات آن بود. سدسازى 

از عوامل قابل توجه بيابان زايى به شمار 
مي رود. 

• آبخيزها كه از مهم ترين پيكره هاي 
طبيعى با بوم سامانه هاي كامٌال ويژه هستند 

تخريب شده اند. ساخت سدهاى زياد در 
يك آبخيز بدون نگاه جامع به منابع و 

مصارف كنونى و آتى آن نه تنها به محيط 
كالبدى و جوامع گياهى و جانورى آسيب 
مي زند كه بر جوامع انسانى و معيشت و 

معاش آنها نيز اثرات منفى زيادى مي تواند 
داشته باشد. درصورت انجام مطالعات 

جامع در حوضه هاي آبخيز كشور چه بسيار 
سدها ساخته نمي شد. هر سد اثر زيادى 

بر باالدست و پايين دست خود دارد و 
جنگل زدايى و بيابان زايى را تشديد مي كند.

• جنگل ها دراثر ساخت سدها آسيب 
زيادى مي بينند. جنگل هاى منگل، البرز، 

تجن، سفيدرود، شفارود...، در اثر سدسازى 
و نيز رفتارهاى نابخردانه مانند ساخت 

كانال سراسرى چالوس سردابرود، به شدت 
كاهش يافته اند.

• تاالب ها و درياچه ها از ساخت سدها 
آسيب زيادى ديده اند. سد جيرفت نه تنها 
جنگل مه رويه را تخريب كرد بلكه تاالب 

جزموريان را نيز با بوم سامانه استثنايى آن 
از ميان برد. تاالب چغاخور با ساخت سد 
چغاخور در يك مرحله و افزايش ارتفاع 

بى فايده آن در مرحله دوم به تخريب تهديد 
شد. درياچه هاي پريشان، بختگان، اروميه و 
بسيارى ديگر پيكره هاي آب شيرين و شور 
كشور بشدت از سدسازى آسيب ديده اند و 

مي بينند.
• دهانه ها آسيب زيادى مي بيند. سد 
تجن، رودخانه تجن را كه رگ حياِت 

سارى به شمار مي رفت خشكاند و بوم 
سامانه  غنى اين رودخانه و دهانه تجن در 

درياى مازندران را ويران كرد بدون آنكه 
زمين ديمى را به آبى تبديل كرده باشد. 

اين سرنوشت براى بابلرود و دهانه زيباى 
آن در بابلسر نيز رقم زده شده است و با 
آبگيرى سدالبرز (بدون ارزش افزوده و 

بازدهى اقتصادى براى مردم منطقه) شاهد 
مرگ بابلرود خواهيم بود و البته خانوارهاى 

زيادى كه معيشت شان با اين دهانه زيبا 
پيوند خورده است سرنوشت نامعلومى 

خواهند داشت. آغاز ساخت سد منگل كه 
سالها با مقاومت پيكره كارشناسى دفتر فنى 

مديــــريـــت
پايـــــــدار آب
و خشـكسـالى
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آب متوقف بود، گذشته از تخريب بخش 
بزرگى از جنگل هاي آمل، باخسارت مخزن 
بسيارپرهزينه، سرنوشت تلخ مشابهى براى 
منطقه و دهانه رودخانه هراز به دريا را در 

پى خواهد داشت.  
پيامدهاى مخرب ياد شده همواره 

در گزارشات طرح هاي آب ناديده مانده 
و در حقيقت مطالعات طرح هاي آب تنها 

پوششى براى ساخت سد هستند. هيچ 
ارزيابى و راستى آزمايى براى فوايد نسبت 

داده شده به سدهاى كشور وجود ندارد. 
سدهاى كشاورزى غالبٌا بدون ساخت شبكه 
رها شده اند. 1 ميليون هكتار شبكه مربوط 

به سدهاى ساخته شده اجرايى نشده اند. 

ساندرا پوستل نويسنده كتاب «آخرين 
 واحه»، بر اين باوراست كه «سياست هاي 

بخش  آب در كشورهاي مختلف بجاي 
تشويق و ترويج صرفه جويي و مصرف 

كارآمد و درست آب، به عرضه هرچه بيشتر 
آب گرايش دارند و بسياري از دولت ها 
قيمت هاي بسيار كمي براي عرضه آب 

چارچوب 1 - پيامدهاي بوم شناختى سد

بسيارى از سدهاى كشاورزى اصال فاقد 
هرگونه اطالعات و نقشه جانمايى براى 
اراضى كه بايد آبيارى كنند، بوده  اند و به 

نظر مى رسد تا زمانى كه كه اين 1 ميليون 
هكتار شبكه ساخته شود سدهاى يادشده 

عمر مفيد خود را تمام كرده باشند. البته اگر 
واقعٌا اراضى مستعد كشاورزى بى آبى وجود 

داشته باشد و همانند سدهاى تجن، البرز، 
سيوند...  اراضى پايين دست آبى نباشد.
درسال 2000 نتايج بررسى كميسيون 

جهانى سدها وابسته به سازمان ملل درباره 
150 سد در سراسرجهان منتشر شد. دكتر 

قادر اسمال، رئيس اين كميسيون مي نويسد 

«بشر درقرن بيستم بطور متوسط هر روز 
يك سد بزرگ ساخت، بي آنكه تحليل 
مستقل و جامعي در دست داشته  باشد 

كه چرا سد مي سازد و آيا سرمايه گذاري 
بشر در اين زمينه بازدهي مناسبي داشته 
است يانه؟»2پتريك مك كالي در كتاب 
رودهاى خاموش مي نويسد «هيچ  چيز، 
يك  رود را آن اندازه دگرگون نمي  كند 

كه يك سد. يك مخزن متضاد رودخانه 
است، جوهره و طبع رود رفتن و جريان 

يافتن است ، اما جوهره يك مخزن ماندن 
است.»3  چارچوب شماره 1 اثر سد بر  بوم 

سامانه هاى رودخانه اى را نشان مى دهد.

تغيير در باالدست رودخانه تا مخزن
1- تغيير در حجم آب؛

2- تغيير در ريخت شناسي رودخانه، بستر و كناره ها از بابت افزايش 
حجم آب و نيز رسوب گذاري؛

3- كاهش  زيستگاه هاي كناررودخانه اي، رودخانه اي و تنوع زيستي 
در باالدست رودخانه؛

تغيير درمحل مخزن و درياچه
1- از ميان رفتن و حذف اراضي زراعي و باغي و جنگل ها و مراتع 

و تپه هاي مشرف به رودخانه و دره هاي اطراف در اثر زيرآب رفتن و 
تبديل به  درياچه؛

2- تغيير كيفيت آب در اثر تبخير و شور شدن، يكجا ماندن و 
خوراك وري eutrophication؛

3- حذف زيستگاه هاي رودخانه اي و كناررودخانه اي و تنوع زيستى 
در محل مخزن؛

4- از ميان رفتن روستاها و جوامع بومى با خرده فرهنگ هاى 
كمياب در مخزن و نيز دره ها و تپه هاي مشرف به رودخانه؛ 

5- زيرآب رفتن نقاط تاريخي و ميراث فرهنگي؛
6- زيرآب رفتن ميراث ديداري و زيبايي هاي طبيعي.

 تغيير در پايين دست  رودخانه
1- تغيير در ميزان  جريان، توزيع  زماني  جريان، نوسانات 

طبيعي جريان  آّب؛
2- تغييردر ريخت شناسي رودخانه از بابت كاهش جريان؛

3- تغيير در كيفيت  آب  رودخانه درپايين دست؛
4- كاهش زيستگاه هاي كنار رودخانه اي، رودخانه اي و تنوع زيستي 

در ساحل  پائين دست و سيالب دشت؛
5- اثرگذارى بر جوامع بومى پائين دست كه معيشت شان به طرق 

گوناگون با رودخانه پيوند دارد.

ماخذ: رودهاى خاموش، پيامدهاى زيست محيطى سدهاى بزرگ، نشر علم و ادب. چاپ دانشگاه تهران. 
تعيين  كرده اند كه انگيزه چنداني براي 

صرفه جويي در مصرف آب يا بهبود راندمان 
استفاده ازآن ايجاد نمي كند4.»  

دكتر كديور در مقدمه 47 صفحه اي بر 
نسخه فارسى كتاب «سدها و توسعه، 

چارچوب جديدى براى تصميم گيرى» ضمن 
ارائه تفسيرى جامع از نظام سدسازى كشور 

و متمركز بودن همه تصميم گيرى هاي 

آن در دست شركت هاي دولتى، با تاسف 
مي نويسد: «ايران. پس از چين و تركيه، 

خود را در مقام سوم سدسازي جهان 
مي داند5»  اما آيا بايد از اين بابت به  خود 

بباليم؟
الگوى اين رويكردسدسازى ما؛ يعنى 

امريكا در پى تالش و فشار محافل دانش 
ژرف انديش و سازمان هاي غيردولتى، 
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ااز دهه 70 ميالدي به اين سو نه تنها 
سدى نساخته كه ناگزير از برچيدن شمار 

زيادي از سدهاي خود شده است و سد 32 
متري اِلوآ، سد 82 متري گالينزكنيون، 
سد 87 متري كانديت و 4 سد رودخانه 
لوئر اسنيك واشينگتن نيز با هزينه هاي 
گزاف دردست برچيدن هستند6 . فرانسه 
در 1998 دو سد را از روي سرشاخه هاي 

لوار برچيد7.  هزينه سنگين برچيدن سدها 
نشان دهنده اشتباهات بشر در ساخت وساز 

در آبخيزهاست. 
ما با سدسازى، آبخيزها، رودخانه ها، 

جنگل ها، و پيكره هاي آبى كشور را ويران 
كرديم و بدون كسب درآمدى درخور از 

صرف هزينه هاي نجومى، تخصيص ناموثر 
منابع را به اقتصاد كشور تحميل كرديم. 

البته شركت هاي دولتى منتفع از سدسازى 
از ادامه اين وضعيت به هر قيمت دفاع 

مي كنند و با زير پا گذاشتن اصل 44 
قانون اساسى، دستوركار 21 كنفرانس ريو 

كه ايران نيز امضا كننده آن بوده، و نيز 
با «غيرمتخصص» خواندن پژوهشگران 

و نفى حقايق و يافته هاي روز جهان، 
ثابت مي كنند كه هرگز درس نخواهند 

گرفت. تنها دخالت رده هاي تصميم گيرى 
بيرون از اين چرخه و يارى پژوهشگران 

و انديشمندان جامع نگر و ملى مي تواند در 
وضعيت كنونى تغيير ايجاد كند. گزينه هاي 

پايدار تامين آب و نيرو بسيار ارزانترند و 
پيامدهاى منفى بسيار كمترى بر محيط 

دارند. رويكرد تغيير وضعيت كنوني به 
مديريت پايدار آب در چارچوب شماره 2 

آمده  است. مغايرت رويكرد مديريت سازه اي 
و سدسازى با اصل 44 قانون اساسى و نيز 

توصيه هاي سازمان ملل و كميسيون جهانى 
سدها (نگاه كنيد به كتاب سد و توسعه)، 
دستورالعمل هاي توسعه پايدار (كه ايران 

از امضاكنندگان اسناد كنفرانس ريو1992 

و ريو10، 2002 بوده است)، همچنين 
توجه به بيانيه هاي بين المللى مانند بيانيه 

سن فرنسيسكو (چارچوب 3 )  و بيانية 
مديريت  آبخيز (چارچوب 4 ) بدون هيچ 
توجيه به هدر رفت منابع مالى و طبيعى 

انجاميده است. 
بى توجهى به مطالعات طرح هاي سدسازى 

پيامدهاى زيادى داشته است. اجراى 
بسياري از سدها پيش از اتمام مطالعات 

و اثبات توجيه پذيري آنها آغاز شده  است. 
«طرح و اجرا» (تصميم گيري بر پايه 

مطالعات ابتدايي و اجرا با طراحِي همزمان) 
پديده ناخوشايند و توجيه ناپذيرى است 

كه با كليه موازين و ضوابط علمى و 
فنى مغايرت دارد اما در بخش آب كشور 

بسيار رايج است و به اشتباهات بزرگى نيز 
انجاميده است. اهميت ندادن به مطالعات 

و نتايج آن تا جايى است كه رد توجيه 
يك سد ازسوى يك مشاور، بگزينش 
مشاور ديگر و ساخت سد مي انجامد. 

خسارت مخزن سد بارنيشابور آنرا فاقد 
توجيه ارزيابى كرد اما متاسفانه مجرى 

سدساز كار را به مشاور ديگري سپرد تا با 
كور كردن قناتى فعال، ساختگاهي خارج 

از بستر (سه سد و ديواره) را برگزيند، 
اراضي زراعي زيادى را در مخزنش زيِر 
آب  ببرد، بدون راستى آزمايى درآمدها، 

باهزينه بسيار سنگين بر بودجة  ملى، همان 
اراضي را آبرساني كند كه قنات مي كرد8.  

همچنين اند سدهاى نهرين طبس، ماشكيد، 
سورك و...؛

پيامدهاى سنگين اين بى توجهى به 
مطالعات تقريبٌا در همه سدهاى كشور 

مشهود است بويژه نارسايى مطالعات زمين 
شناسى، آبشناسى، اجتماعى و مشاركت 

مردمى، خسارت مخزن، شبكه هاي آبيارى، 
اقتصادى، زيست محيطى و ارزيابى هاي 

تطبيقى، كم  و بيش همه گير است. سدهاى 

الر، آبشينه و كرخه (با بيش از 8 مترمكعب 
فرار آب) شايد پرهزينه ترين نمونه هاي 

نارسايي مطالعات زمين شناسى باشند9 . 
لرزه خيزي ناشي از سدها تاكنون در ايران 

مورد بررسي قرارنگرفته اما رابطه ميان 
لرزش هاي زمين و مخزن سدها دربيش از 

70 سد جهان به ثبت  رسيده  است. دركشور 
زلزله خيزى چون ايران تصميم گيرى هاي 

دقيق ترى براى پيشگيرى از خطرات 
احتمالى ضرورى است. سدهاى خالى 

بسياري از ساوه و پيشين تا گاوشان نشانه 
بارز نارسايى مطالعات آبشناسى و بيش 

برآوردهاى متكى به آمارسازى هاي رايج 
است. آينده نگري در مطالعات هيچ جايى 

ندارد. با توجه به عمر اقتصادي سدها (50 
سال)، بايد آورد رودخانه ها با توجه به  رشد 
جمعيت و مصرف در آينده، تعديل شود تا 
از بيش  برآوردها جلوگيري شود. مطالعات 

جامع و معنى دار اجتماعى تقريبا در هيچيك 
از طرح هاي سدسازى كشور انجام نشده 
است و مهندسان «متخصص» برخالف 

گذشتگان ما و معماران انديشمند ايرانى با 
نگاهى كامٌال تهى از ژرف انديشى و توجه 

به انسان و جوامع مختلف متاثر از سدها 
در باالدست، در مخزن، و در پايين دست، 
تنها ساخت و ساز به هر قيمت را هدف 
قرار داده اند. مطالعات خسارت مخزن يا 

انجام نشده است يا بشكل ناقص و فارغ از 
نگاه عميق به جوامع و خرده فرهنگ هاى 

ارزشمند و خاستگاه هاي تمدن بشرى و 
با ناديده گرفتن حقوق فردى و اجتماعى 

اهالى مخازن و نيز ارزش ميراث فرهنگى و 
ديدارى مناطق ياد شده انجام شده و بيشتر 

به نسخه هاي تكرارى بى محتوا براى رها 
كردن مهندسان «متخصص» از شر اين 

مردم و جوامع بومى است. 
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1) برنامه ريزي  براي كاهش  هدررفت  آب: *كاهش هدر رفت  آب  در شبكه هاي 

 كشاورزي (بيش از 65٪  ) به  سبب رهاسازي بيش  از نياز، تبخير، نشت  از نهرها، 

آبياري در ساعات  گرم و.. با توجه به حجم كاربرد آب در كشاورزى، كاهش هدر 

رفت در شبكه هاي كشاورزى مي تواند به معنى دستيابى به ميلياردها مترمكعب 

آب جديد در هر سال و جايگزين صدها سد باشد. هدر رفت  آب در شبكه هاي 

شهري به   سبب نشت، كهنگي، پوسيدگي  لوله ها، فشار زياد درخطوط و... است. 

كاربرد راهكارهاي كارا براي كاهش هدر رفت مانند نصب  قطع كننده هاي  خودكار 

براي فوريت  در زمان  خرابي  خطوط، نصب سامانه هاي نشت يابي سريع، كاهش 

فشار آب در لوله ها و... در شبكه هاي شهري به معنى دستيابى ساالنه به چند صد 

ميليون مترمكعب آب جديد است كه جامعه را از وجود شمار زيادى از سدها بى نياز 

مي سازد.

2) برنامه ريزي  كاهش  مصرف: كاهش مصرف در كشاورزي: جايگزيني روش هاي 

آبياري با هدررفت كم مانند روش هاي قطره اي، لوله هاي كم فشار، آب فشان هاي 

  كم فشار و… گسترش  واريته هاي  كم  نيازتر به  آب، كاربرد روش هاي  آبياري 

 موثر، ترويِج  رعايت   نرخ  پايداري آب، كاربرد ابزارهاي اقتصادي. كاهش مصرف در 

شهرها: اجباري كردن ساخت و كاربرد شيرهاي پايشگر در برنامه هاي شهرسازي، 

برنامه ريزي نصب كنتورهاي مجزا براي خانوارهاي مختلف در مجتمع هاي 

مسكوني، ظرفيت سازي و آموزش رعايت صرفه جويي در مصرف آب و...

3) بازيافت: بازيافت زهاب كشاورزي، مصرف  دوباره  در كشت محصوالت  كشاورزي 

 مقاوم  به  شوري، باغات  غيرمثمر، فضاي سبز و جنگل كاري و صنعت. بازيافت 

آب شرب شهرها، مصرف دوباره در باغات   غيرمثمر، كشت  محصوالت  كشاورزي 

  غيرخوراكي، فضاي  سبز، جنگل كاري، صنعت. بازيافت آب به معناى يافتن منابع جديد 

آب است.

4) بازچرخاني و بازكاربرد آب: بازچرخاني آب بويژه آب صنعتي، الزام قانوني كاربرد 

چندباره آب در واحدها، الزام صنايع به تصفيه كامل  زهاب خود، برنامه ريزي  مصرف 

فاضالب تصفيه شده صنايع در خود همان صنايع، در فضاهاي سبز و جنگل كاري. 

در ژاپن ميانگين مصرف آب صنعتى بيش از 20 بار و در اياالت متحده بيش از 15 

بار است**.

5) افزايش كاربرد هر مترمكعب آب: كاربرد هر مترمكعب آب در كشور با توجه 

به راندمان آبيارى و كاربرد آب شهرى و صنعتى كمتر از 0,4 است كه بايد براى 

افزايش آن تا بيش از يك (1)، برنامه ريزى بنيادى انجام شود. افزايش كاربرد هر 

مترمكعب آب تا بيش از 1 به معنى آنست كه حتى اگر زمين هاى آبى كشاورزى 

كشور 1,6 برابر رقم كنونى شود و نيز جمعيت شهرها تا 1,5 برابر رقم كنونى 

افزايش يابد ما بدون نياز به سدها قادر به تامين نياز ملى خواهيم بود. 

6) كاربرد ابزارهاي مالي در بخش  آب: كه سريع ترين اثربخشي را دارد و در 

حقيقت مصرف كننده را خودبه خود بسوي كاربرد كليه رهيافت هاي باال مي كشاند 

كه عبارتست از فروش حجمي آب (كه بويژه دركشاورزي به كاهش شديد مصرف 

خواهد انجاميد)، تعيين آب بها باتوجه به محدوديت آب در كشور و تخصيص موثر، 

حذف يارانه كور و نرخ گذاري درست آب برپايه نرخ پايداري آن ٭٭٭ 

7) مشاركت انجمن هاي غيردولتي وآب بران: در تصميم گيرى ها از موثرترين 

روش هاى مديريت پايدار بخش آب به شمار مي رود كه مي تواند به ذخيره بخش 

بزرگى از آب مصرفى در اثر مشاركت آب بران شهرى و كشاورزى بيانجامد. در 

حقيقت انجمن هاى آب بران، يا مصرف كنندگان آب، از بابت پيوند نزديك با 

مساله، اصالح كنندگان بالقوه سامانه مصرف و تقاضا به شمار مى روند و مي توانند 

ميلياردها مترمكعب آب را صرفه جويى و بازيافت كنند.

8) توسعه و احياى قنات ها اين ميراث 4 هزارساله ايرانيان كه پايدارترين روش 

كاربرد آب زيرزمينى، به شمار مي روند و مسائل مزمن سفره هاي زيرزمينى تخليه 

شده در پى چاه كنى و تلمبه بى رويه آب را در پي ندارند و توهم دسترسى به آب 

نامحدود ايجاد نمى كنند و نيز به نشست زمين در اثر برداشت بى رويه آب و خالى 

شدن سفره نمي انجامند و بهره بردارى متناسب در سالهاى كم آب و پر آب را ميسر 

مي سازند. متاسفانه بسيارى از قنات هاى كشور زير مخزن سدها از ميان رفت (سد 

بارنيشابور، سد نهرين طبس، سد ماشكيد سد سورك و...) 

9) گردآورى و دروى باران همانند آب بندانهاى مازندران و گيالن از ديگر روش هاى 

تامين آب است كه با موفقيت كامل از صدها سال پيش انجام مي شده است

10) استفاده از آب شيرين كن ها كه بويژه در نواحى كنار خليج فارس تجربيات 

زيادى در اين زمينه وجود دارد و جزاير و كشورهاى خليج فارس همه، آب مصرفى 

خود را از اين روش بدست مي آورند. آب بدست آمده از آب شيرين كن ها براى 

مصارف صنعتى، كشاورزى، فضاى سبز و مصارف شهرى كامٌال مناسب است و 

البته قيمت تمام شده آن از هر سدى ارزانتر است.

٭ براي آگاهي بيشتر در  زمينه كاهش هدررفت و كاهش مصرف نگاه  كنيد به كتاب «آخرين واحه» نوشته ساندراپوستل ترجمه دكتر امين عليزاده، 
٭٭ براي  آگاهي  از تجربه  جهان در زمينه  بازيافت  آب نگاه  كنيد به  نشريه «آب  صنعتي  با تكيه  برجنبه هاي  اقتصادي» انوش نوري اسفندياري، دفتر اقتصاد آب، سازمان  

مديريت  منابع  آب  ايران، وزارت  نيرو1380. 
٭٭٭ براي آگاهي بيشتر در زمينه نرخ پايداري به دو ماخذ زير نگاه كنيد:

- Peter J. Cook, «Sustainability & Nonrenewable Resources», Environmental Geosciences, Volume 6- No.4, 1999 

-  D.J.Merrittes & Others, Environmental Geology – Newyork, 1998.

چارچوب شماره 2 - گزينه هاي تامين آب و نيرو بدون سدسازى



نشريه تخصصي 
بازار كشاورزي ايران

37

مديريت منابع آب، سازمان هاي مدني و سدهاي بزرگ:
1) هدف از ساخت سد بايد بروشني تعريف  شده  باشد و شالوده هاي 

روشني براي سنجش موفقيت يا شكست آن در آينده پيش بينى 
شود.

2) در زمان برنامه ريزي، بايد همه گزينه هاي دستيابي به اهداف 
طرح، اعم از سازه اي و غيرسازه اي، به روشني تحليل گردد.

3) هر دولت يا بنگاهي كه براي طرح هاي سدهاي بزرگ اعتبار 
تامين مي كند بايد دسترسي آزاد به داده هاي بكار گرفته شده و 

اطالعات طرح به شهروندان را اجازه دهد.
4) ارزيابي كامل پيامدهاي كوتاه و بلند مدت زيست محيطي، 

اجتماعي و اقتصادي طرح بايد انجام گيرد و براي بازبيني و نقد آن 
از سوي كارشناسان مستقل، فرصت كافي داده شود.

5) همه مردم خسارت ديده از سد چه در محدوه مخزن و چه در 
پايين دست بايد از احتمال اثرگذاري طرح بر هستي و زندگي خود 
آگاه  باشند و بايد در فرآيند برنامه ريزي مورد مشورت و نظرپرسي 

قرار گيرند و اهرم هاي سياسي موثر براي رد طرح را دارا باشند.
6) همه مردمي كه خانه ها، زمين ها يا معيشت خود را در سايه 

اجراي طرح سدسازي از دست مي دهند بايد به كمك موسسات 
حسابرسي خسارت شان تعيين و جبران گردد.

7) خطر شكستن سدها براي ايمني و زندگي مردم مي بايست 
تشريح شود و تحليل انجام شده بايد براي هركس كه در منطقه 

بالقوه متاثر از شكستن سد زندگي مي كند به سادگي دسترس پذير 
باشد.

8) هر طرح آبياري همراه با يك سد بزرگ، بايد نخست توليد 
خوراك براي مصرف محلي را در نظر بگيرد و سپس توليد 

محصوالت نقدي را هدف قرار دهد. 
9) هر طرح آبياري همراه با يك سد بزرگ بايد در راستاي 

بكارگيري پايدار اراضي كشاورزي، يك برنامه جامع براي پيشگيري 
از شور و زهدار شدن زمين ها تهيه كند.

10) طرح سدسازي بايد نشان بدهد كه هيچ پيامد زيان آور مهمي 
(مانند پيامدهايي كه به از دست رفتن حاصلخيزي خاك و يا شوري 
آن بيانجامد) بر عرضه خوراك يا معيشت مردم وابسته به كشاورزي 

در سيالب دشت هاي پايين دست نخواهد داشت.

11) طرح سدسازي  بايد نشان  دهد كه هيچ  تهديدي براي كيفيت 
آب  مصرفي كساني كه در پايين دست زندگي  مي كنند در برنخواهد 

داشت.
12) طرح بايد سالمت مردم را بهبود بخشد و نبايد خطر شيوع 

بيماري هاي ناشي از آب را افزايش دهد.
13) پيامدهاي زيست محيطي مصارف صنعتي وابسته به الكتريسيته 

توليد شده از سد بايد در برنامه ريزي طرح در نظر گرفته  شود.
14) طرح سدسازي بايد نشان دهد كه هيچ پيامد زيان آور مهمي بر 
ماهيگيري رودخانه اي، دهانه اي و يا ساحلي پايين  دست خود ندارد.
15) طرح سدسازي نبايد اثر زيان باري بر هيچ پارك ملي، جايگاه 

ميراث فرهنگي، مناطق در نظرگرفته شده براي كارهاي با اهميت 
علمي و آموزشي و يا مناطق زيستگاهي گونه هاي در خطر و يا در 

معرض نابودي داشته باشد.
16) برنامه جامع جنگل كاري و مهار فرسايش در مخزن و حوزه 

آبخيز بايد با طراحي تلفيق گردد.
17) برنامه ريزي و مطالعات سدسازي بايد تعيين كند كه آيا طرح 

پايدار است يا نه؟ اين مساله بويژه به تجمع رسوب در مخزن، 
شوري خاك و تغيير در ميزان ورودي مخزن در پي تخريب آبخيز 
باز مي گردد. اگرطرح پايدار نباشد يك برنامه ترميم و احيا بايد به 

مثابه بخشي از طراحي پروژه به آن پيوست شود. 
18) هزينه هاي پيش بيني شده طرح بايد همه هزينه هاي اقتصادي 
خسارت هاي زيست محيطي ناشي از ساخت، آماده سازي، نگهداري 

بهره برداري، و نيز برچيدن سد را در برداشته باشد. 
19) تحليل اقتصادي يك طرح سدسازي بايد دامنه عدم قطعيت و 

احتمال تغيير در برآوردهاي هزينه و درآمد طرح را تعيين كند.
20) درآمدهاي پيش بيني شده سدها بايد بر پايه تجربه طرح هاي 

گذشته انجام گيرد.
21) برنامه ريزي سدهاي برقابي بايد تحليلي از فايده ها و هزينه هاي 

ساير گزينه هاي توليد برق و حفاظت و ذخيره انرژي را ارائه  دهد.
22) براي اطمينان از اينكه اجرا، بهره برداري و نگهداري سد و 

تجهيزات وابسته به آن، دستيابي به فوايد پيش بيني شده طرح را 
امكان پذير مي سازد، بايد ابزارهاي موثري ارائه شود. 
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1) تالش هاي بين المللي بايد افزايش يابد تا پوشش گياهي كه 
زماني براي حوضه آبريز رودخانه به مثابه پوشش زمين عمل 

مي كرد به حال نخستين خود بازگردانده شود. از دست رفتن اين 
پوشش زمين در قرن گذشته دليل اصلي تخليه سفره آب زيرزميني، 

فرسايش خاك، خشكسالي ها و سيل ها در بسياري از كشورهاست.
2) آب زيرزميني بايد به مثابه يك منبع تجديد ناپذير بشمار رود و 

كاربرد آن نبايد از تغذيه طبيعي سفره فراتر رود.
3) نياز به آب بايد نخست در سطح جامعه مشخص شود، و هر 
راه  چاره اي كه براي تامين اين نياز برنامه ريزي مي شود بايد در 
برگيرنده مشخصات مصرف كنندگان و منتفعين از برنامه باشد. 

راهكارها بايد مناسب با الگوهاي مصرف منابع مردم بومي باشد.
4) سامانه هاي توليد محلي بايد به كمك جايگزيني گزينه هاي 

اكولوژيكي ايمن و نيز از دور خارج كردن و حذف تدريجي موارد 
زير تقويت شود: كشت هاي سرمايه بر، كودهاي شيميايي كشاورزي، 
كاربرد سوخت هاي فسيلي و مشتقات آن ها، كاربرد آب زياد در برابر 

هزينه كم.
5) جدول زماني يك طرح آب نبايد از سوي گروه هاي تامين كننده 
مالي يا وام  دهنده هدايت و تعيين شود. توسعه متناسب، يك راه حل 
اقتصادي بلند مدت است. بنابراين برنامه ريزي و اجراي طرح بايد بر 
پايه ديدگاه هاي فرهنگي اقتصادي جامعه مورد نظر و در بلند مدت 

مشخص گردد. 
6) روش هاي سنتي حفاظت و كاربرد آب بايد دوباره برقرار و 

نهادينه  گردد. به جاي ساخت مخزن  بهتر است بيشتر به  روش هاي 
 Buffer گذشته بازگشت، روش هايي چون درختكاري در ميانگيرها

در پيرامون سامانه هاي حوضه آبريز، استخرها، حوضچه ها يا 

استخرهاي آب (آب بندان ها) و قنات  ها كه به حفاظت و تامين آب 
كمك  مي كرده  است.

7) حفاظت از جنگل هاي باراني بزرگترين آبخيزهاي زمين مانند 
آمازون و كنگو، به بيشترين توجه فوري نياز دارد. جنگل هاي باراني 

نقش بسيار مهمي در نگهداري سالمت بيوسفر يا زيست كره دارند.
8) حقوق  قانوني  و سياسي حفاظت از محيط زيست دربسياري 

ازكشورها ناشناخته  مانده  است. بنابراين درخواست  مي كنيم كه 
كشورها:

• براي مديريت آب قوانين و مقررات زيست محيطي ويژه وضع كنند 
و آن ها را تقويت كنند؛

• مردمي كردن و عدم تمركز در تصميم گيري هاي مربوط به 
حفاظت  از محيط زيست و مديريت منابع طبيعي. اين  مهم در 

برگيرنده فرايند گوش كردن به نظرات عموم درباره همه طرح هاي 
پيشنهادي است؛

• حمايت از حقوق  بشر بويژه براي طرفداران محيط زيست و 
نقدكنندگان طرح هاي آب؛

• ايجاد يك نظامنامه بين المللي مديريت منابع آب كه راهبردهاي 
قانوني توسعه بخش آب را تهيه و در دسترس گروه هاي مدافع 

منافع عموم قرار دهد تا از تخلفات قانوني جلوگيري  كنند؛
• برنامه هاي موفق تامين آب پايدار بايد از سوي سازمان هاي 

طرفدار رودهاي جهان گردآوري و منتشرشود؛ اين  كار مي تواند 
كمك كند تا جوامع دانشگاهي و كارشناسان توسعه به آزمون 

دوباره سامانه هاي سنتي تشويق شوند و نيز مي تواند كمك كند تا 
خودباوري و اعتماد به نفس در مردم بومي بازسازي شود. 

جوامع بومي ساكن درياچه مخزن 
سدها، كه غالبٌا نگهبانان و وارثان بخش 

چشمگيرى از تمدن كهن اين سرزمين 
و خرده فرهنگ هاي غنى آن هستند در 
سرنوشتى محتوم سكونتگاه، معيشت، و 

اراضي كشاورزي خود را از دست  مي دهند 
و از توليد كننده پرارزش كشاورزى به 
حاشيه نشينان فاقد ارزش اجتماعى در 

منطقه يا در حاشيه شهرهاى اطراف بدل 
مي شوند. جابجايي آنان، محسوس يا 

نامحسوس، بزور انجام مي شود. در مخزن 
يكى از سدهاى در دست ساخت غرب 

كشور كشاورزى كهنسال به نگارنده گفت: 
«با ما مثل حيوان رفتار مي كنند». با آنكه 

مخزن سدها گاه بسيار بزرگ هستند و 
براى نمونه درياچه كرخه 162 كيلومترمربع 

است، اما مطالعات مناسبى از مخزن آنها 
و ساكنان و مالكان اراضى آنها دردست 

نيست. از 1375، بخشنامه هايي براي ارائه 
طرح جايگزين معيشتى و سكونتى براي 

ساكنان مخزن سدها تهيه و تنظيم شده اما 
تاكنون طرح جايگزين معيشتي، سكونتي 

ارائه  و اجرا نكرده ايم. بوميان را در بهترين 
حالت با پرداخت مبلغي كم به نزديك ترين 

شهرها كوچانده ايم. عليرغم شمار زياد 
سدهاي ساخته  شده، تاكنون پژوهشي 

درباره سرنوشت جوامع بومي ساكن مخزن 
سدها انجام نگرفته است. كسى كه خانه اش 

در مخزن سد تجن را از دست  داده  بود به 
نگارنده  گفت بارها با نامه نگارى، ناكافي 
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بودن مبلغ دريافتي  را اعالم كرده اما جوابي 
دريافت  نكرده  است10   

مطالعات شبكه در بسيارى از سدهاى 
كشاورزى اصال انجام نشده است و به 

بهانه جدا بودن شرح خدمات سدسازى از 
شرح خدمات شبكه آبيارى، حتى يك نقشه 
جانمايى درست از محل اراضى كشاورزى 

منسوب به سد وجود نداشته است. البته 
بدون اطالعات مربوط به شبكه معلوم 
نيست كه چگونه مطالعات اقتصادى يا 

زيست محيطى يا... به توجيه طرح منجر 
شده است.

كنترل سيالب  هاي كوچك و متوسط 
با سدها تا حدودى امكان پذيراست اما 

سيل هاي بزرگ خطرآفرين تر مي شوند. 
تجربه تلخ شكست سد خاكى دشت 
با تلفات جانى و مالى زياد از همين 
نمونه هاست كه در تاريخ 80/5/19  

بارندگى كه به  خودى  خود مي توانست 
خسارات بسيار كمتري داشته  باشد رخ 

داد.11  مديريِت  غيرسازه اي  كنترل  سيالب 
با بهره گيري از روشهاى غيرسازه اي 

آبخيزداري و سامانه هاي هشدار سيل 
ايمن تر از سدسازى است. 

تغيير كيفيت آب مخزن در نقاط 
گرمسير و مناطق خشك و نيمه خشك 

بسيار محتمل است و به سبب يكجا ماندن 
و خوراك ورشدن آب در مخزن  رخ  مي دهد. 
نمونه آن سد ميناب در هرمزگان است كه 
براى تامين شرب بندرعباس ساخته  شد اما 

با ظهور پديده خوراك ورى و كاهش كيفيت 
و بويناكي، آب آن براي شرب و كشاورزى 
نامناسب شد. درخواست جلوگيرى از تكرار 

تجربه سد ميناب، در نظرات كارشناسي 
دفتر فني آب براى سدهاي شميل، نيان 

(جايگزين هاي ناپايدار شرب بندرعباس)، و 
ساير سدهاي كشور بازتاب  يافته  است 12. 

مطالعات اليه بندي و پيش بيني كيفيت آتى 

آب، پيش از تصميم گيري ضروري  است. 
تبخير آب از سطح درياچه سدها بسيار 

زيادتر از رودخانه هاست. تبخير از سطح 
درياچه كرخه ساالنه بيشتر از 300 ميليون  

مترمكعب، معادل حجم 20 سد بزرگ 
 است. جريان اين آب در رودخانه، سفره 

زيرزميني دشت هاي پايين دست را تغذيه و 
كيفيت خود را حفظ مى كرد.

ميراث فرهنگي تمدن بشري از كنار 
رودها آغاز شده  است، دره ها بويژه در 

خاورميانه ميراث فرهنگي ارزشمندي در 
خود دارند. كمابيش همه سدهاى ايران 
در دره هايى ساخته شده و مي شوند كه 

خاستگاه تمدن بيش از 6 هزار ساله 
ايران بوده است. سد كارون و بسيارى 

ديگر سدهاى خوزستان و غرب كشور و 
نيز سدهاى فارس و خراسان و كرمان 

و... در زمينه از ميان بردن آثار و ميراث 
فرهنگى مثال زدنى هستند. اما مهم تر 
 اينكه از دست رفتن ميراث فرهنگي چند 

هزار ساله بخاطر ساخت سدهايى است كه 
كاربرد مستندى نداشتند. سد سيوند داراي 

پيامدهاي منفي بر آثار باستانى  است و 
درعين حال ميراث  طبيعي، ديداري كميابي 

را نيز زيِر آب  برد.  در جاييكه طبيعت 
دوستان ايران بر اين باورند كه «تنگه 

بالغي از كم  مانندترين موزه هاي طبيعي 
ايران  بود13».  

تغيير در پايين دست، بسبب كاهش 
ميزان آب حتمى  است و اين كاهش 

غالبٌا به حذف كالبدى رودخانه، نابودي 
زيستگاه هاي رودخانه اي و گونه ها 

مي انجامد و كيفيت آب كاهش مي يابد. 
رودخانه كرج روزگاري از رودهاي مهم 

ناحيه به شمار مي آمد كه نه  تنها از 
جغرافياي كشور حذف  شده  و اراضي 

و باغ هاي حقابه بر پايين دست آن دچار 
مشكل شده اند، بلكه سفره  زيرزميني با افت 

شديد سطح آب روبروست. شكايت هاي 
زيادي مبني بر خشك شدن انهار سنتي 

يا كم  شدن آب چاه هاي سيالب دشت 
وجود دارد. در پي ساخت سدهاي زياد 

روى سرشاخه هاي كارون، آب مصرفي در 
خرمشهر بسيار شور شد. هدايت الكتريكي 

آب درتابستان تا 17 هزار ميكروموس 
بر سانتيمتر رسيد. مردم خرمشهر كه در 

پايين ترين نقطه مصرف كننده آب كارون 
 هستند با بحران روبرو شده اند. 
دكتر كديور مي نويسد: تاكنون 

روندتصميم گيري در نظام سدسازي 
ايران، عمومًا تصميم گيري متمركز 

دولتي بوده است14.  تصميم گيري ها غالبا 
بى توجه به مالحظات اقتصادي، اجتماعي، 

زيست محيطي و بدون راستي آزمايي 
ادعاهاي ساختگى درباره آورد رودخانه، 

درآمدهاي اقتصادي، و از همه مهم تر بدون 
توجه به مردم، حقابه بران پايين دست، متاثران 

از طرح يا نمايندگان آنها انجام  مي شود
توسعه شبكه هاي كشاورزي بهانه 

ساخت بسياري از سدها بوده  است. اما 
تقريبا در همه سدها غالبًا مستنداتى براى 

اين هدف ارائه نشده است. نگارنده در 
فاصله سال هاي 1376 تا 1384 همكاري 

با دفتر فني آب وزارت نيرو، در بيش  از 
50 سد بررسي شده كه هدف شان تامين 

آب كشاورزي اعالم شده بود، با كمبودهاي 
كليدي در زمينه مستندسازي داده ها و 

حتي جانمايي اراضي كشاورزي برخورد 
كرده  است. بنابر برآورد كارشناسان دفتر 
شبكه هاي آبيارى سازمان مديريت منابع 

آب كشور، بيش از يك ميليون هكتار 
شبكه هايي كه هدف توجيه ساخت سدها 

بودند، شناسايي و اجرا نشده اند. سد دز به 
 هدف توسعه آبياري ساخته  شد اما 17000 
كشاورز بومي از زمين هايشان  رانده  شدند 

تا «16000 هكتار زمين هاي كشاورزان 
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رانده  شده به شركت هاي كشت  و صنعت 
ميتسويي، چيس منهتن، بانك  امريكا، شل، 
كمپاني جان دير، و شركت توسعه كشاورزى 

 جهان واگذار شود». سد حنا با هدف 
تامين آب كشاورزي ساخته شد اما با همه 

ارزشي كه ويالهاي مشرف به درياچه 
آن پيدا كرد، زمين هاي نيازمند به آب 

آن نامعلوم  ماند. سد قره آقاج سميرم نيز 
هدفش را تامين آب كشاورزي اعالم كرد اما 
اراضي آن شناسايى  نشد. سد بهشت آباد 

بدون مستندسازي مصرف و بدون بررسي 
پيامدها در پايين دست، با ادعاي ذخيره 

بيش از يك ميليارد مترمكعب آب، نياز به 
بررسي هاي بسيار عميق تر با استانداردهاي 

روز جهان دارد و گرنه مساله ساز خواهد 
شد. سد منگل عليرغم مخالفت بدنه 

كارشناسي دفتر فني آب در زمينه عدم 
توجيه اقتصادي، زيست محيطي، ناروشنى 

فوايد و اراضي كشاورزي، و خسارت مخزن 
بسيار سنگين، بدون ژرف نگري الزم به 
اجرا رفت. سد البرز نيز سرنوشتى مشابه 
 داشت15 . كانال سراسري چالوس نيز از 
ديگر جلوه فروشي هاي مديريت سازه اي 

بخش آب با فوايد نامعلوم است كه هدف 
آن تامين آب كشاورزي اعالم  شده  بود 
اما بدون راستي آزمايي و جامع نگرى به 

 اجرا رفت. انجام مطالعات تطبيقي مي تواند 
ابهامات را روشن  سازد.

گزينه هاى سدها، 10 گزينه ارائه 
شده درچارچوب 2 بسيار روشن و گويا 

هستند و عمدتٌا اصالح رفتار و پرهيز از 
هدررفت، روش هاى غيرسازه اي و احياى 

سامانه هاي ملى تامين آب مانند آب 
بندان ها و قنات ها و نيز پاره اي روش هاى 

نوين مانند آب بندان ها را دربرمى گيرند. 
آب بندان ها در حقيقت همان روش 

 rainharvesting گردآورى و دروى باران يا
بشمار مي روند و در مازندران و گيالن 

بخوبى و با هزينه هايى غير قابل مقايسه 
با سدها بكار گرفته مي شوند. استخرها و 
آب بندان ها (به شيوه كشاورزان مازندراني 

و كوهپايه هاي البرز) آب  باران را در فصول 
سرد بخوبي گردآوري كرده و در فصل 

خشك به  مصرف  مي رساند. بازديدى از آب 
بندان هاي بابلسر و توابع آن كه در نهايت 

زيبايى و كارايى آب شاليزارهاى اطراف 
خود را تامين مي كنند اين پرسش را پيش 
مي آورد كه اساسا سد البرز چرا و با كدام 

توجيه ساخته و آبگيرى شد. بنظر 
مي رسد كه اين سد بدون ارزيابى كامل و 
دقيق اجرايى شد تا تكرار اشتباه سد تجن 
باشد. خانوارهاى بسيارى كه معيشت شان 

به جريان آب در دهانه بابل رود وابسته است 
با پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى ناسازگار 

آن روبرو شدند. 
قنات ها درخشان ترين روش كاربرد آب 

زيرزميني هستند. مك كالى مى نويسد: «از 
3000 سال پيش نزديك به 4000 قنات 
در ايران احداث  شد كه نزديك به  نيمي 

از آنها تا دهه چهل در دست بهره برداري 
 بودند و سه  چهارم كل نياز آب ايران از 
قنات ها تامين  مي شد. برعكِس قنات ها، 

كه تنها با آهنگي از آبخوان آب برمى دارند 
كه بتواند تجديد شود، موتورتلمبه ها 

تخليه آبخوان را تا آنجا ادامه  مى دهند 
كه سطح آب زيرزمينى پايين  مى افتد و 

قنات هاى فعال مي خشكند». سدها نيز در 
از ميان بردن قنات هاي ايران سهم  موثري 

داشته اند. بسياري از قنات  هاي فعال در 
مخزن سدها زير آب  رفته اند. سدهاي بار 
نيشابور، نهريِن  طبس و.. با هزينه بسيار 

سنگين تر از قنات ها ساخته  شدند تا همان 
اراضي را آبرسانى كنند كه قنات هاي غرق  

شده آبياري  مي كردند. با اين تفاوت كه 
قنات ها آب را در برابر آفتاب قرار نمي دهند 

كه تبخير شود، كيفيت آب را كامًال حفظ 

مي كنند، بدست مردم ساخته و نگهداري و 
بهره برداري  مى شوند، پيامد منفي بر محيط 
ندارند، و سامانه هاي تخصيص موثر منابع 

آب به شمار مي روند. 
جواد صفي نژاد پژوهشگر برجسته 

نظام هاي آبياري سنتي ايران، دسترسي به 
آب هاي زيرزميني و انتقال آن ها به سطح 

زمين و بهره گيري  از آن ها را شگفتي 
عمومي قنات ها مي نامد16.   پاپلي يزدي و 

لباف خانيكي، ايران را حوزه تمدن كاريزي 
يا قناتي مي نامند و بر اين  باورند كه تمدن 

كاريزي... اقتصاد مبتني بر خرده  مالكي، 
صنايع  دستي و تجارت و اساسًا اقتصادي 
صلح جويانه و آرامش طلب و صرفه جويانه 

را بنا نهاده.. كه هويت مردمان تمدن 
كاريزي را مي سازد17.  پروين باقرى  

اهرنجاني مي نويسد: روزگار هخامنشيان 
اوج شكوفايي آبياري و حفر كاريز در سراسر 

فالت ايران به شمار مي رود. در دوره 
هخامنشي آن كس كه كاريزي حفرمي كرد 

و آب بسطح زمين مي آورد ماليات پنج نسل 
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بر او بخشيده  مي شد. او همچنين به باور 
شاردن سياح فرانسوي اشاره  مى كند كه: 

در فن اكتشاف و هدايت آب هيچ مردمي 
در جهان بپاي ايرانيان نمي رسند18.  آداب 

و رسوم خاص حرمت گذاري به قنات و 
تقدس آن نزد ايرانيان آنگونه كه جمشيد 

صداقت كيش مي نويسد 19 دليل مهم 
برترى اين شيوه بهره بردارى از منابع آب 
 است. اما دكتر سمسار يزدي برآنست كه 

در طول 30 قرن گذشته، قنات ها با اينكه 
بخش عمده اي از نياز آبي كشور را تامين 

مي كرده اند، همواره حافظ بيالن آبي در 
سفره هاي آب زيرزميني بودند و هيچگاه 
اين موازنه را بر هم  نزده اند در نيم  قرن 
اخير، با ورود تكنولوژي جديد، چاه هاي 

عميق و نيمه عميق در همه  جا حفر شد. 
آبكشي هاي بي رويه باعث افت شديد سطح 
آب زيرزميني و برهم زدن تعادل بيالن آبي 

سرزمين ها گرديد20.  سمسار يزدي داليل 
زوال قنات ها را به دو دسته اجتماعى و فنى 

تقسيم مي كند.  نتيجه  تحقيقات سمسار 

يزدي، لباف خانيكي و دهقان منشادي پس 
از زمين لرزه بم نشان مى دهد كه مي توان در 

چهار فصل سال از آب قنوات در مزارع و 
باغ ها استفاده  كرد21. 

حفرچاه و تخليه آب زيرزميني به كمك 
موتور پمپ البته يكي از مهم ترين داليل 
از ميان رفتن كاريزهاست و نيز پيامدهاى 
نشست زمين را دربرداشته  است. تحقيقات 
ميداني عبدالعظيم پويا نشان  داده  است، با 
تخليه بي رويه سفره هاي آب زيرزميني در 

برخي جاها با پديده نشست زمين تا 12 متر 
روبرو شده ايم (دشت محمدآباد ميبد)22.  

كاهش هدر رفت در راستاي 
تخصيص موثر منابع، عبارتست 
از كاهش تلفات آب در مسير منبع تا 

مصرف كننده در شبكه هاي كشاورزى و 
شهرى. نگاهى به تلفات آبيارى دركشور 
(65٪  -70٪  ) و نيز تلفات شبكه هاي 

شهرى نشان مي دهد كه با اصالح شبكه ها 
امكان ذخيره ميلياردها مترمكعب آب در هر 
سال وجود دارد كه ما را از ساخت بسيارى 

از سدها بى نياز مي كند.
كاهش مصرف آب بويژه در شهرها از 
مهم ترين گام ها در مديريت پايدار بخش 
آب  است. ما پياپي اراضي زراعي و باغات 
كرج و شهريار، سپس  جاجرود و طالقان 

را از حقابه  كشاورزي محروم  كرديم تا در 
تهران به نامناسب ترين شيوه، با يارانه كور 
(به سود اقشار پردرآمد و پرمصرف) آب را 

در دسترس مصرف كنندگانى قرار دهيم كه 
در سايه ارزاني، روش  مصرف صرفه جويانه 

گذشتگان خود را فراموش كرده اند. 
اخيراً نيز ساخت سد ديگري در منجيل 

رودبار براي برداشت از حقابه شاليزارهاي 
پايين دست براي تهران مطرح  شده  است 

و نيز چندين خط لوله ديگر براي برداشت 
ته مانده حقابه تخصيص يافته به كرج 
و شهريار در دست بررسي و اجرا داريم 

بي آنكه بينديشيم كه بجاي اين همه راهكار 
مديريت ناكارآمد عرضه با رويكرد سازه اي، 
كافيست راهكارهاي مديريت تقاضا 

در راستاي كاهش مصرف بى رويه را بكار 
گيريم. كاهش مصرف و تلفات آب چه 

دركالن شهرها و چه در آبياري، به ذخيره 
مقدار بسيار زيادي آب مي انجامد كه نياز به 

سدها را از ميان  مي برد.
ذخيره برق با بكارگيري مديريت تقاضا، 

توليد نگاوات ناميده مي شود كه به جاي 
توليد مگاوات مي تواند پاسخگوي نيازها 

باشد و با نصب المپ هاي كم مصرف 
و اشاعه فرهنگ صرفه جويي بخوبي 
امكان پذيراست. مك كالي مي نويسد: 

«كاربرد روشهاي تجديدپذير توليد انرژي 
مانند نيروگاه هاي خورشيدي در آينده 

نزديك، به خط توليد ارزان و اقتصادي 
بدل خواهد شد. تا آن زمان كاربرد 

نيروگاه هاي گازي با تخصيص موثر منابع 
همسوتر، ارزانتر، توليد گازهاي گلخانه اي 

آنها از سدها كمتر و زمان ساخت آنها كمتر 
از برقابي هاست (1,5سال دربرابر 10سال).
بازيافت، بازكاربرد، بازچرخانى، و 

افزايش كاربرد هر مترمكعب آب سه 
راهكار بسيار مهم مديريت پايدار آب است 

كه در همه جهان و حتى در كشورهاى 
بسيار پرآب شمال اروپا شناخته شده و بكار 

گرفته مي شود كه به مثابه دستيابى به منابع 
جديد آب است. متاسفانه مساله بازيافت 

بازچرخانى آب كشاورزى و شرب و صنعتى 
تاكنون در ايران بررسى نشده است و هيچ 
تحقيقى در اين زمينه انجام نگرفته است. 

ميانگين كاربرد هر مترمكعب آب در كشور 
نزديك به 0,4 است كه بايد براى رسيدن 
آن دست كم به 1 برنامه ريزى هاي الزم 

انجام گيرد. كاربرد ابزارهاى مالى دستيابى 
به اين سه راهكار را بخودى خود شتاب 

مي بخشد.
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مشاركت سازمان هاى آب بران و 
سازمان هاى غيردولتى در ساماندهى 

كاهش هدر رفت و كاهش مصرف و 
بكارگيرى نگاه و انديشه مردم از مهم ترين 

راهكارهاى پيشنهادى توسعه پايدار و 
دستورالعمل 21 سازمان ملل است كه 
در سراسر جهان سودمندى آن آزموده 

شده است. اين سازمان ها سرچشمه غنى 
راه گشايى به روش هاى نو ويژه هر جامعه 
براى اصالح رفتار نادرست نسبت به منابع 

طبيعى هستند.
بكارگيرى ابزارهاى مالى راهيابى به 

اصالح رفتار نسبت به منابع را تسريع 
مي كند. حذف يارانه هاي كور (يارانه يكسان 
براى همه اقشار و براى هر ميزان مصرف) 

و تعيين قيمت مناسب براى اين منبع 

محدود و پرداخت يارانه تنها به مصرف 
كنندگان كم مصرف و ... روش هاى بسيار 
اثرگذار بر كاهش مصرف و هدررفت آب 
است كه به منزله دستيابى به ميلياردها 

مترمكعب آب جديد مي تواند باشد.
آب شيرين كن ها مى توانند يكى از  
اشكال تامين آب در نقاط ساحلى جنوب 

كشور از خرمشهر و آبادان تا چاه بهار  به 
شمار روند. بويژه كه تجربه جزاير خليج 

فارس نشان دهنده امكان پذيرى آن براى 
كاربردهاى كشاورزى و شهرى و صنعتى 

است و قيمت تمام شده آن نيز در سال هاي 
اخير از قيمت تمام شده واقعى سدها بسيار 

كمتر است. در اين زمينه هم تاكنون 
پژوهش هاي الزم انجام نشده است. 
اگر نگاهى به تمدن و فرهنگ 

درخشان ايراني بيندازيم درگذر 
از چندين هزاره با همه ترسالى ها و 
خشكسالى هاي آن در اين سرزمين، 

خشكسالى را درك مي كنيم و با آن به شيوه 
پايدار و بدون ويرانگرى كنار مي آييم، صداى 

پاى آب را مي شنويم و آب را مي فهميم. 
ادبيات ما از رودكى تا سپهرى، عليرغم 

خشكسالى ها پر است از باور و بزرگداشت آب 
و پيكره هاي آبى. بى گمان وقت آن رسيده 
است كه تقليد كور از الگوهاى بيگانه را رها 
كنيم و از ساخت و ساز آزمندانه و نابخردانه 
آبخيزها دست برداريم و با نگاهى به آنچه 

بوده ايم و با تكيه بر هويت هوشمند ايرانى به 
حفاظت از آبخيزها و رودخانه ها، جنگل ها و 

پيكره هاي آبى ميهن مان همت گماريم. 
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   فاطمه ظفرنژاد

توسعه پايدار چيست؟
 از مرجان تا انسان؛

از سنگ كوه تا يخچال؛
از رود تا رود – از سرچشمه تا تاالب؛

ازخاك تا آسمان؛
از مار تا مور؛

از جاندار تا بيجان؛ 
بى رحمانه به هم وابسته ايم؛ 

ما همه موجودات روى زمين؛ 
با تارهايى ناديدنى اما گرانجان؛ 

سخت تر از هر زنجير؛
ناگسستني تر از هر ريسمان.

توسعه پايدار بر پايه بى توجهى انسان 
به حقيقِت وابستگى همه موجودات زمين 
به يكديگر، جنگ هاى جهانى دهشتناك 
با شمار هرگز نيازموده 20 و 60 ميليون 
قربانى در كمتر از چند دهه، باران هاي 

اسيدى و تخريب جنگل ها، رودها و 
پيكره هاي آبى جهان بويژه در اروپا و 

امريكا، در ادبيات سازمان ملل پديدار شد.
همايش استكهلم، در 1972 نخستين 
بار با هشدار دانشمندان درباره خطرى كه 

انسان و زيستگاهش يعنى كره زمين را 
تهديد مي كند، لزوم بازبينى در مفاهيم 

توسعه و نگرش توسعه پايدار مطرح 
شد. بعكس نگرش هاي گوناگون اقتصادى 
و اجتماعى دوران مدرن بويژه در صد سال 

اخير، توسعه پايدار ديگر تنها سنجه هاي 
رشد كمى و نمودارى را توسعه ندانست. 

توسعه پايدار با محكوميت تبعيض 
نژادى، استعمار و تسلط خارجى، محافظت 
از منابع طبيعى آب، هوا، خاك، گياه، جانور 

و نيز همه بوم سامانه  ها و زيستگاه هاي آنها 
براى نسل هاى كنونى و آينده را ضرورى 

دانست. توسعه پايدار خواستار مهار رشد 
جمعيت و توجه به منابع تجديدناپذير زمين 

شد. توسعه پايدار خواستار پژوهش 
براى صلح و نابودى اسلحه ها، نيز توقف 

تخليه مواد سمى در محيط زيست و تالش 
براى پايدارى زمين شد. توسعه پايدار با 
محكوميت جنگ ها و توليد سالح هاي 

كشتار جمعى و نيز محكوميت مصرف زدگى 
افسار گسيخته جوامع موسوم به مدرن، 

تخريب منابع طبيعى از آب، خاك، جنگل، 
رودها، دهانه ها، تاالب ها، درياچه ها... را 

دستاورد بى انديشگى انسان مدرن دانست 
كه پس از نابودى ديگر گونه هاي زنده به 

نابودى خود او نيز مي انجامد.
همايش ريودوژانيرو، در 1992 برگزار 

شد تا بيست سال بى توجهى دولت ها و 
ملت ها به ضوابط همايش استكهلم را 

گوشزد كند. سازمان ملل در اين همايش 
كه همايش سران زمين نيز خوانده 

مي شود يكى از مهم ترين اسناد خود بنام 
دستوركار 21 در 40 فصل را منتشر 

كرد و به امضاى روساى دولت هاى شركت 
كننده رساند. دستوركار 21 ضوابط توسعه 
براى پايدارى نسل انسان روى كره زمين 

در قرن بيست و يكم ميالدى را تعيين كرد. 
همكارى جهانى براى توسعه پايدار، مهار 
جمعيت، تغيير الگوى مصرف در جهان، 

تلفيق محيط زيست در تصميم گيرى هاي 
توسعه، حفاظت از هوا، خاك، مبارزه با 

جنگل زدايى و بيابانزايى، حفاظت از آبخيزها 
و پيكره هاي آبى، حفاظت از تنوع زيستى، 

مديريت زباله و پسماند، شناسايى و 
توانمندسازى نقش جوامع بومى و نيز 

دانش بومى در تصميم گيرى ها از مهم ترين 
موضوعات اين دستور هستند. 

  پيمان مقابله با بيابانزايى- در 
1994 پيمان مقابله با بيابانزايى در راستاى 

خوددارى از تغيير كاربرى هاي كره زمين 
به امضاى كشورهاى جهان رسيد. مجلس 

شوراى اسالمى پس از امضاى ايران 
در پاى اين سند مهم در همان سال، 

مصوبه اي مبنى بر لزوم توجه به مبانى اين 
پيمان و خوددارى از تغيير كاربرى هاي 

منجر به بيابانزايى تهيه كرد و آنرا براى 
همه دستگاه ها الزم االجرا نمود. اما مانند 

امضاى پيمان ريو، اين پيمان هم در 
تصميم گيرى ها كامال باز نشده ماند.

 كميسيون جهانى سدها- اين 
كميسيون در سال 1998 از سوى سازمان 

ملل تشكيل و گزارش آن بنام «سدها 
و توسعه» در 2000 منتشر شد. اين 

كميسيون فعاليت هاي سدسازى با نام 
توسعه آبخيزها در همه جهان را با پرسش 

و چالشى بسيار ژرف روبرو ساخت. دكتر 
قادر اسمال رئيس اين كميسيون بسيار 
مهِم سازمان ملل، در پيشگفتار كتاب 

اعالم كرد «ما در اين قرن (قرن بيستم) 
بطور متوسط در هر روز يك سد بزرگ 

ساختيم و تحليل مستقل و جامعي در دست 
نداشتيم كه چرا سد ساخته مي شود و يا 

چگونه و در چه زماني به اجرا مي رسد و آيا 
ما بازگشت سرمايه منصفانه اي از 2 هزار 

ميليارد دالر سرمايه  گذاري داشته ايم يا نه. 
اگر هم تحليلي وجود داشته بسيار نارسا 

بوده است»1. برگردان فارسى اين كتاب در 
1386 به بازارهاى ايران عرضه شد.

   سازمان رودخانه هاي جهان- با 
انتشار كتاب «رودهاى خاموش» در 2001 
گذشته از تحليل پيامدهاى بسيار ناسازگار 
سدسازى در سراسر جهان مدرن از آمريكا 

 ســــدســــازى 
و توســعه پايـــدار
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و اروپاى شمالى تا شوروى سابق و چين، 
پيدايش اين توهم بزرگ در سراسر جهان 

را ريشه يابى كرد. پتريك مك كالى نويسنده 
اين كتاب در پى آسيب شناسى مسائل و 

فاجعه هاي رخداده در پايين دست سدهاى 
بزرگ جهان، براى نخستين بار علل 

گسترش اين فعاليت پر از توهم در سراسر 
جهان را روشن ساخت 2.

او ساختار تصميم گيرى عمدتا 
متمركز در دست شركت هاى 

دولتى بزرگ سدساز از USBR و 
ACE در امريكا تا هايدرو پراژكت و 

شركت هاي سدسازى دولتى روسى 
و چينى و... را عامل القاى اين توهم 

در اذهان عمومى دانست. او با اسناد 
و مدارك معتبر ثابت كرد كه اين منافع 

شركت هاى دولتى و شركت هاى خصوصى 
وابسته به آنهاست كه ساخت سدهاى 

هرچه بزرگتر را رقم مي زند بى آنكه فوايد 
حقيقى و واقعى براى آنها وجود داشته باشد 

يا توجيه اقتصادى و اجتماعى و زيست 
محيطى درخورى براى آنها انجام شود.

همايش ژوهانسبورگ- در 2002 برگزار 
شد تا 10 سال پس از ريو (ريو+10) ميزان 

پايبندى دولت ها به موازين توسعه پايدار 
و دستوركار 21 را ارزيابى كند. تعهد 

مجدد به مفاد بيانيه هاي استكهلم 
و دستوركار 21 ريو مهم ترين موضوع 
اين همايش بود. همچنين مسئوليت پذيرى 
براى توسعه پايدار ملى، منطقه اى، جهانى 

و جلوگيرى از تخريب محيط زيست، 

تنوع زيستى، بيابانزايى، تغيير اقليم، هشدار 
براى تغيير الگوى مصرف و توليد توجه به 

مضرات جهانى سازى و پيامدهاى 
مخرب آن، افزايش گفتگوها و همكارى 
ميان مردم و تمدن هاي گوناگون، توجه به 

منزلت انسان و موانع توسعه مانند اشغال 
خارجى، درگيرى مسلحانه، خوددارى 
top/ از برنامه ريزى باال به پايين
down planning، توانمندسازى 

جوامع بومى و احياى دانش بومى 
ديگر سرفصل هاي مهم اين همايش به 

شمار مي روند. ما به اين پيمان هم نامتعهد 
مانديم.

بشر در سپيده دم سومين هزاره 
كارنامه اي نااميد كننده در دست دارد. 

ميشل فوكو در «ديرينه شناسى دانش» 
مي نويسد «گسترِش َعَملِى گفتمان هاي 

علمى [فارغ از ارزشها]، توانست عناصرى 
آزاد سازد كه هم درونزادش بود و هم 

برايش ناشناخته»3. براى نمونه در رده بندى 
علمِى موجودات زنده كارل فون لينه در 

 Homo sapiens 1735، تك گونة انسان
دو گونه شد: انسان سفيد يا اروپايى در رده 
باالتر Homo auropaeus و انسان سياه يا 
آفريقايى Homo afer در رده پست تر. آيا 
سوداگرى برده افريقايى، يا نسل كشِى 

سرخ پوستان، عناصر آزاد شده و ناشناخته 
و درونزاد آن گفتماِن علمى نبود؟ فوكو ما 
را درباره دانش مدرن، يا همان چيزى كه 

انديشمندان بزرگ ايرانى از زرتشت تا سينا، 
شمس و حافظ، خرد خامش مى نامند، 

به انديشه وا مى دارد. با دست آويزى به 
گفتمان خاِم علمى كه فوكو دانش كمينه 
بيشينه minmax مي نامدش (برنامه ريزى 
منابع آب؟ مديريت منابع آب؟ برنامه هاي 
رياضى رايانه اي براى حوضه هاي آبخيز 

و آبريز؟ و...؟) زندگى ميليون ها نفر مردم 
بومى وابسته به آبخيزها را با خطرات جدى 

معيشتى و اقتصادى و بهداشتى و حتى 
مهاجرت ناگزير روبرو نكرده ايم؟ جنگل ها 

را نابود و رودها را خاموش نكرده ايم؟ 
تاالب ها را نخشكانيده ايم، درياچه ها را به 
كويرهاى سمى خطرناك بدل نكرده ايم؟ 

سرزمين مان را روز به روز به بيابان شدن 
نزديك نكرده ايم؟ براى تغيير اين وضعيت 

ناگزير از حركت بسوى ژرف انديشى، 
پرهيز از دانِش بيشينه/كمينه، التزام 

به دانِش پايبند به ارزش ها، توجه 
به دانش بومى، و التزام به توسعه 

پايدار هستيم. 
حفاظت از محيط زيست با شيوه 

مديريت آب در هر كشور پيوندى 
تنگانگ دارد. حفاظت از پيكره هاي آبى 

و زيستگاه هاي آبى و نيز حفاظت از خاك و 
جنگل و هوا بويژه در اقليم خشك به شدت 

به شيوه بهره بردارى از آبخيزها وابسته 
است. بنابر موازين توسعه پايدار مديريت 
آب نيازمند رويكرد و نگرشى نرم افزارى 

است تا ضمن كاهش مصرف زدگى، افزايش 
كارايى مصرف آب، ساير روش هاى شناخته 

شده مانند بازيافت، بازكاربرد و بازچرخانى 
آب را ميسر سازد. رويكرد مديريت 
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سخت افزارى در بخش آب كشور با 
ساخت سدها و سامانه هاي انتقال حوضه به 
حوضه در 5 دهه گذشته پيامدهاى ناسازگار 
اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى برجاى 

گذاشته است. ما همواره به رويكردهاى 
نرم افزارى بى توجه بوده ايم. براى 
افزايش كارايى آب از نزديك به 0,3 

كنونى و رساندن آن به 1 يا بيشتر كار قابل 
مالحظه اي انجام نداده ايم در حالى كه 

تغيير اين رقم به معناى دسترسى به ساالنه 
ميلياردها مترمكعب آب است. براى اصالح 
الگوى مصرف آب سياست گذارى موثرى 

نداشته ايم. براى بازچرخانى آب كارى انجام 
نداده ايم. در زمينه بازيافت و كاربرد چندين 

باره آب، كمتر به پژوهش پرداخته ايم. 
[خوشبختانه ابالغ سياست هاى

 كلى اصالح الگوى مصرف در تير 
1389، راهبردهايى در راستاى جايگزينى 
رويكردهاى نرم به جاى رويكرد سخت 

افزارى در بخش آب را در دستور كار 
قرار مى دهد.]. دنياى مدرن با مشاهده 

اشتباهاتش، دهه هاست كه به رويكرد نرم 
در مديريت آب پرداخته، در بام ساختمانها 

ياخته هاي خورشيدى تامين كننده برق 
و سامانه هاي گردآورى باران و كاربرد 

چندين باره آب نصب كرده (بركلى،برلين..) 
و از رويكرد نادرست سخت افزارى و 

تخريب رودها دست برداشته است. دنيا به 
برچيدن سدها و بازگرداندن رودها به حالت 
نخست خود پرداخته است. ما اما گذشته از 

ناديده گرفتن حق كشاورزان و عشاير، با 
اتكا به صرف هزينه گزاف بخش عمومى، 

بى هيچ ارزيابى تحليلى از طرح هاي 
اجرا شده، همچنان ناپايدارى شديدى 
را به آبخيزها، رودها، تاالبها، درياچه هاي 

كشور تحميل مي كنيم. به پيامدهاى بسيار 
ناسازگار آن بر مردم جوامع بومى آبخيزها 

توجهى نداريم. پراكنش غبار نمك از 
اروميه و اثرات ناسازگار آن بر 6 ميليون 

انسان اين حوضه مهم، ناپديدشدن تاالب 
گاوخونى و متروكه شدن روستاها و حتى 

شهرهاى وابسته به زاينده رود، پديده ريزگرد 
با خطرهاى بهداشتى، اجتماعى اقتصادى 

ربزگرد كه از دست كارى خام دستانه 
در آبخيزها و سدسازى روى رودخانه ها 

سرچشمه مى گيرد، هيچ واكنشى در 
مهندسان برنامه ريز آب برنمي انگيزد آنها 
براين باورند كه نبايد «احساسى» برخورد 

كرد4. 
حوضه تمدن ايرانى نخستين تمدنى 
است كه نه تنها كشاورزى آبى را آزمود 
و به جهانيان آموخت، نه تنها قنات اين 
هوشمندانه ترين شيوه كاربرد پايدار آب 

زيرزمينى را ابداع كرد و به ديگران آموخت، 
كه نيز سدسازان ماهرى پروريد. ساخت 
نخستين سدهاى قوسى (سدايزدخواست 

اصفهان)5 و بلندترين سدهاى جهان 
(سدكريت طبس به ارتفاع 60 متر بلندترين 
سد جهان تا قرن بيستم)6 در پرونده دانش 
ژرف اين سرزمين جاى دارد. اما گذشتگان 

ما كه در چندين هزار سال شايد چند 
ده سد ساختند بدرستى و با آموختن از 

گذشت روزگار دانستند كه: در سرزمينى 
با ميزان تبخير تا 5 متر و بيشتر، 
كه بخش بزرگى از آب مخزن را تبخير 
مي كند، در سرزمينى با رسوب آورى 

زياد رواناب ها و رودها كه در چند دهه 
مخزن را پر رسوب و غير قابل استفاده 

مي كند، سدسازى رويكردى ناپايدار و 
غيراقتصادى است. ايرانى، با آگاهى و نه 
از روى ناتوانى، چندين سده پيش سدسازى 
را از رويكرد بهره بردارى از منابع آب حذف 
كرد و شيوه هاي پايدارى همچون قنات و 
گردآورى باران و كاربرد آن در فصل گرم 

(در دامنه هاي البرز، و...) را ادامه داد. 
دور دوم سدسازى در كشور پس از 

كودتاى 28 مرداد 1332 بدست شركت هاي 
بين المللى منتفع در سدسازى، بدون 

ژرف انديشى، بدون توجه به تجربه ملى و 
دانش بومى آغاز شد7. اين روند متاسفانه 
پس از 1357 عليرغم شوق احياى هويت 
دانشى تداوم يافت. هويت دانشى ارزشمند 
و درخشانى كه سازه هاى مقاوم به زمين 

لرزه (از دست منارجنبان)، نخستين گرمابه 
با سوخت گاز طبيعى (حمام شيخ بهايى)، 

سازه هاي با صرفه جويانه ترين شيوه هاي 
گرمايش و سرمايش، گنبدها، آب انبارها، 
بادگيرها، بازارها... را در پرونده خود دارد. 
اما سدهاى 5 دهه اخير با پرونده معمارى 

و فناورى درخشان گذشته ما مغايرتى ژرف 
دارد. از 1271 سد مطرح شده در كشور 
متاسفانه 588 سد ساخته شده و بقيه را 

هم با هزينه كالن، بى راستى آزمايى، بى 
پاسخگويى، به زيان كشاورزان و عشاير 

و ماهيگيران و محروم ترين دهك ها 
و بسود شركت هاى مجرى و مشاور و 

پيمانكار سد ساز و فن ساالران دستگاه هاي 
تصميم گيرى خواهيم ساخت.

فايده هاي ساخت سدها همواره تامين 
آب كشاورزى، برقابى، شرب، مهار سيالب، 

گفته شده است. اهدافى كه حتى در يك 
نمونه نيز راستى آزمايى رسمى نشد.

تامين آب كشاورزى و افزايش سطح 
زيركشت هدف بسيارى از سدهاى كشور 

بود. اينكه ميزان اراضى زير پوشش 
سدهاى كشور 3,3 ميليون هكتار، با1,65 

ميليون هكتار توسعه و 1,26 ميليون هكتار 
بهبود (برگرفته از تارنماى سازمان مديريت 

منابع آب) باشد8 ادعايى است راستى 
آزمايى نشده. اين رقم از روى گزارش هاي 
جهت دار شركت هاي مشاور و پيمانكار و 
مجرى مى تواند جمع زده شده باشد و با 

بررسى هاي مستقل و پژوهش هاي منصفانه 
تفاوت بنيادى نشان مي دهد.

بسيارى از سدهايى كه بنام كشاورزى 
توجيه شدند مانند سد حنا اصفهان اصال 
در پرونده شان هيچ نشانى از جانمايى شبكه 

و اراضى نيازمند به آب وجود نداشت. نيز 
سد سيوند فارس كه در زمان تصويب 
و آغاز به ساخت خود حتى نقشه جانمايى 

شبكه نداشت. زمانيكه هنگامه اعتراض 
به ساخت سدى با اثر مهم بر يادگارهاى 

تاريخى كشور باال گرفت با شتاب گزارشى 
نوشته شد كه از قضا نشان مي داد اراضى 

بدون اين سد پرمساله نيز آبى هستند 
و نيازى به سد نيست. از اين رو مشاور 
خشكاندن تاالب طشك در پائين دست 

و تبديل آن به زمين كشاورزى را هدف 
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توسعه اعالم كرد9 كه البته امكان پذير هم 
نبود. 

 در حوضه هاى آبريز مركزى، هامون، 
سرخس، و خليج فارس، هرجا رودى 

روان بوده بكمك شبكه هاى سنتى ژرف 
انديشانه طراحى شده، اراضى پائين دست 
را آبيارى مى كرده است. سدهاى استان 
مركزى، كرمان، فارس، يزد، هرمزگان، 
سيستان بلوچستان، خراسان و... از اين 

گونه اند. نمونه آن سد جيرفت است كه 
پس از ساخته شدن اراضى پائين دست را 

زهدار كرد. دستاورد سد جيرفت و ديگر 
سدهاى حوضه آبريز جازموريان گذشته 
از زهدار كردن اراضى، خشكاندن تاالب 

جزموريان بود.
رودها، خواه دائمى و خواه فصلى، گذشته 

از آبيارى اراضى، كار مهم ديگرى نيز 
انجام مى دادند كه همانا تغذيه سفره هاى 

زيرزمينى بود. سدسازى بسيارى از قنات 
هاى كشور را بى آب كرد. و نيز چاه ها را 

خشكاند. كاهش سطح چشمگير اراضى 
درسايه از ميان رفتن قنات ها و چاه ها 

در محاسبات سدسازى ناديده گرفته شده 
است.  

بررويهم در سرزمينى كه 8-6 هزارسال 
پيشينه كشاورزى دارد شايد اصال نتوان 
رودى يافت كه آب مناسبى داشته باشد 

و  گذشتگان ما به بهترين شيوه براى آن 
شبكه سنتى آبيارى طراحى نكرده باشند. 
از پرآوازه ترين آنها زاينده رود است كه 
پيشينه شبكه سنتى آن به دوره پيش از 

اسالم باز مى گشت و در زمان شيخ بهايى 
به شيوه اى ژرف انديشانه بگونه اى بازبينى 

شد كه همه اراضى آبخيز را آبرسانى 
كند و تاالب هم با همه نقش مهم خود 
در معيشت و شرايط اقتصادى اجتماعى 

جوامع پيرامونى برجاى بماند و حقابه خود 
را دريافت كند.   سد زاينده رود پس از 

ساخت در 1348حقابه كشاورزان پائين دست 
را ضايع كرد. بسيار روستاها از پائين ترين 

نقطه آبخيز با از دست دادن حقابه هاي خود 
كه از زمان شيخ بهايى تنظيم شده بود 

از روستانشينان خالى شد. در كنار تاالب، 

ورزنه شهرى از هزاره سوم با يادگارهاى 
فرهنگى-تاريخى بديع، با صنعت بومى 

پارچه بافى متكى به پنبه زارهاى منطقه، با 
غصب حقابه هايش در سدهاى باالدست 

مزارع پنبه، صنابع پارچه بافى، ماهيگيرى، 
گردشگرى در تاالب گاوخونى را از دست 

داد و خالى شدن از مردم را به پيشواز رفت. 
اين شهر كه از سال 1348 شهردارى داشته 
اينك تنها 13 هزار نفر جمعيت دارد10. اين 

كاهش اراضى كشاورزى كجا ديده شده 
است؟

در حوضه آبريز اورميه، سد زرينه رود نه 
تنها به اراضى كشاورزى پائين دست خود 
نيفزود كه با زهدار كردن اراضى در سايه 

ورود آب اضافى بدون در نظر گرفتن 
شرايط كالبدى خاك از سطح كشت كاست. 
سدهاى ساخته شده در حوضه آبريز اورميه 
همگى با اين پرسش روبرو هستند كه آيا 
نيازى به ساخت آنها بوده است؟ چون در 

پائين دست آنها شبكه هاى سنتى برداشت 
از رودخانه براى آبيارى اراضى بكار گرفته 

مى شدند. و البته سدهاى ساخته شده 
اراضى مهمى را در مخزن خود به زير 

آب برده اند كه به معناى كاهش از سطح 
كشت منطقه، گذشته از اراضى زهدار شده، 
است.  آشنايى با اقليم و نگاهى به پرونده 
سدهاى اين ديار به اين پرسش مي رسد: 
آيا 40 سد ساخته شده، 12 سد در دست 

ساخت و 40 سد در دست مطالعه در 
آبخيزهاى مشرف به درياچه اروميه تكرار 
اشتباه سد زرينه رود نيستند؟ اين پرسش 
در بحث هاي دانشگاه اروميه در بررسى 
مشكالت حاِد اين درياچه پررنگ شد11. 

سد كرج بدست شركت هاى بين المللى 
ساخته شد تا حقابه اراضى و باغ هاي كرج 

و شهريار را بدون كوچكترين پرسش از 
صاحبان آنها منحرف كند و به تهران 

بفرستد. همين سرنوشت براى حقابه بران 
جاجرود (پس از ساخت سد لتيان)، الر 
(پس از ساخت سد الر)، شاهرود (پس 

از ساخت سد طالقان)، و ده ها رودخانه 
ديگر رقم زده شد. هرگز نپرسيديم چه 

برسر كشاورزان حقابه بر اين رودخانه ها 
آمد. اين كاهِش سطح كشت آبى نيست؟  
بسيار سدها مانند سد بار نيشابور12 يا 
سد نهرين طبس13 يا سد ماشكيد 

14سيستان بلوچستان ساخته شدند تا همان 

اراضى را آبيارى كنند كه قناتى كهنسال 
و بارور آبيارى مي كرد بى آنكه آبى را 
به دست تبخير بسپارد. سدها با هزينه 
سنگينشان ساخته شدند تا قنات ها را 

ويران كنند و با تبخير آب، دسترسى به آب 
كمترى را رقم بزنند. چرا در پرونده اين 

سدها به پرسش درباره نياز حقيقى به سد 
برنمى خوريم؟

در حوضه آبريز مازندران، بخش بزرگى 
از 150 سد در دست بهره بردارى، ــ 

بازگشت به پژوهش هاى انجام شده در باره 
سدهاى تجن، البرز، 15 منگل،ــ در پائين 
دست خود اراضى شالى و باغ داشتند و با 
آب بندان ها به شيوه اى پايدار (گردآورى 
باران) آبيارى مى شدند. اين سدها گذشته 
از جنگل هيركان، شاليكارى ها و باغ ها 
و ديمزارهاى زيادى را در مخزن خود به 

زير آب بردند كه به معناى كاهش از سطح 
كشت آبى منطقه است.

سد گاوشان تجربه مشابهى از هدف تامين 
آب كشاورزى براى دشت هايى است كه 

بدون سد نيز آبى بودند و با شبكه سنتى از 
رودها و سفره زيرزمينى بهره مند مي شدند. 
رساندن آب حوضه گاوه رود به حوضه ديگر 
در بسيار كيلومترها دورتر، با احداث سامانه 

انتقالى پرهزينه، اين دشت هاى با سفره هاي 
پروپيمان، با سراب ها و... را زهدار نمى كند؟ 

و البته مخزن اين سد اراضى زيادى را به 
زير آب برده است. بسيار سدهاى غرب 

كشور از كردستان و كرمانشاه تا لرستان را 
اگر با نگاهى تحليلى ارزيابى كنيم به اين 

پرسش مي رسيم كه آيا اصال به ساخت اين 
سدها نيازى بود؟ 
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سدهاى مناطق مركزى و شرقى و 
جنوبى كشور با تبخير بيش از 5 متر، 
با سرنوشت خوراك ورى (لجن شدن و 

بويناكى) روبروست. تجربه تلخ سد ميناب 
هرمزگان نشان داد كه آب زندانى در 

مخزن در اين مناطق زود به زوال مي رسد 
و ديگر كاربرد شرب و نيز كشاورزى 

نمي تواند داشته باشد. سد گابريك كه 
ساخت آن بارها از سوى كارشناسان دفتر 

فنى آب به سبب نداشتن توجيه اقتصادى، 
اجتماعى، زيست محيطى رد شده بود 16، و 
روشن نيست چگونه به اجرا رسيده است، 

آيا تكرار همان تجربه نخواهد بود؟
 دسترسى تنها به دو رقم سطح درياچه 

و ميزان تبخير كه هر دو در گزارش هاى 
محرمانه سدها موجودند، ميزان كل تبخير 
از پشت سدهاى كشور را بدست مي دهد. 
ساالنه به تنهايى 320 ميليون مترمكعب 

آب از پشت سد كرخه تبخير مي شود17. آيا 
اين آب سفره هاي زيرزمينى مسير رودخانه 

را تغذيه نمي كرد؟ از خشكيدن هورالعظيم و 
پراكندن غبار خطرناك در روستاها و شهرها 

جلوگيرى نمي كرد؟
براى آشنايى با ارقام واقعى تبخير 

از مخزن سدهاى كشور، نگاهى مى اندازيم  
به استان سيستان بلوچستان با سد همواره 
خالى پيشين، سد ماشكيد، سد چاه شهى 

و... پرونده بررسى و مميزى سدى بنام 
كارواندر: «در منطقه اى با ميزان تبخير 

4,7 متر (بنابر آمار نزديكترين ايستگاه به 
ساختگاه سد: ايستگاه سينوپتيك ايرانشهر) 

هر گونه مخزن سازى به هدررفت شديد 
آب محدود منطقه مى انجامد... ساالنه 
16 ميليون مترمكعب از پشت سد 346 

هكتارى تبخير خواهد شد تا ما اگر بشود 
19 ميليون مترمكعب آب تنظيم كنيم. اگر 

سد ساخته نشود اين آب در فصل سرد 
در رودخانه جارى مى شود، 5,7 ميليون 

مترمكعب حقابه هاى پائين دست را 
تامين و نيز سفره زيرزمينى را تغذيه مى 
كند و از دسترس بيرون نمى رود. هزينه 

هنگفت سد نيز بيانگر هدردادن منابع 
مالى و اقتصادى استان و كشور است». 

در حقيقت مطالعات سدها تنها به 
هدف اجرا انجام مى شود نه براى 
سنجش سودمندى آن براى مردم 

و جوامع بومى.  سدهاى بلوچستان 
مانند ماشكيد تبخير بسيار زيادى 

دارند كه اگر تحليلى مستقل انجام 
شده بود اين سد اجرايى نمى شد.  
تحليل كارشناسى گزارشات سيماى 
طرح نشان مى دهد كه ساالنه 4,8 

ميليون مترمكعب از سطح درياچه 
سد چاه شهى بلوچستان براى 

تنظيم تنها 1,8 ميليون مترمكعب 
تبخير خواهد شد 

 اگر براى 588 سد ساخته شده متوسط 
5 ميليون مترمكعب تبخير ساالنه فرض 

كنيم(معادل سدهاى كوچك)، به رقم 
نزديك 3 ميليارد مترمكعب مي رسيم. 

اگر رقم يادشده را اندكى بسوى واقعيات 
سدهاى بزرگ تغيير دهيم به ارقام 5 

ميليارد مترمكعب يا بيشتر نمي رسيم؟ اين 
حقابه صدها هزار هكتار كشت نيست؟ 
آيا نبايد در اين باره پژوهش و بررسى 

مي كرديم؟ 
سد دز اينك چنان پررسوب است كه ديگر 

توربين هايش كار نمي كند و دريچه هايش 
در اثر رسوب ديگر باز و بسته نمي شود 

اما هنوز شبكه اش تكميل نشده است. آيا 
تلمبه مستقيم آب از رودخانه براى آبيارى 

زمين هاى در تراز باالتر جلگه خوزستان 
گزينه اي بسيار كم هزينه تر از ساخت سد 

نبود؟
3,3 ميليون هكتار سطح زيركشت سدها 

نياز به راستى آزمايى دارد. اين شك كامًال 
منطقى وجود دارد كه سدها از سطح اراضى 

آبى كشور كاسته باشند.  
 برقابى ها گرانترين و ناپاك ترين برق 

را توليد مي كنند؟ چرا در همه اين سال ها 
حتى يك نمونه برقابى را راستى آزمايى 

نكرديم؟ آيا باز هم بايد براى ساخت 
سدهاى برقابى هزينه كنيم؟ با اينهمه 
هزينه، تنها 7,5 ٪   برق كشور از سدها 

تامين مي شود و بقيه را نيروگاه هاي سيكل 
تركيبى و... تامين مي كنند كه ارزان ترند و 

كم پيامدتر. 
افزايش كارايى برق از كمتر از 40 درصد 
كنونى مى تواند باندازه همه ظرفيت برق 

كنونى كشور برق تامين كند. اين كار هزينه 
بسيار كمترى از برقابى يا ساخت نيروگاه 

تازه دارد.  اينكه در كشورهاى پرآب و كم 
آفتاب اسكانديناوى نيروگاه هاي خورشيدى 
ساخته مي شود نبايد مارا به انديشه بيندازد 

در سرزمين كم آب پرآفتاب برقابى نسازيم؟ 
از شبكه انتقال پرهزينة زيان بار آن براى 
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موجودات زنده پرهيز كنيم؟ به ياخته هاي 
خورشيدى روى بياوريم؟ 

مهار سيل هدف ديگر ساخت سدها بود. 
اما وقوع سيل در نقاط بسياري از كشور، 

از جنگل زدايى و تغيير كاربرى اراضى 
سرچشمه مي گيرد. جنگل مانند اسفنج 

آب باران را بخود مي كشد اما جنگل زدايى 
و تخريب پوشش گياهى رواناب را سيل 

مي كند. سال هاى دراز با پاك كردن صورت 
مساله، مهار سيل را از فوايد سدسازى 
برشمرديم. شكستن سد دشت در 

خراسان شمالى و خسارات جانى و مالى 
آن نشان داد كه سد در زمان بارندگى مهم 
خطرناك تر از خود سيل است18. چاره سيل 

احياى جنگل، پوشش گياهى و هشدار 
است. 

تامين آب شرب ديگر هدف سدسازى 
بود. با انحراف آب دست كم 5 رودخانه 

مهم با سدهاى كرج، لتيان، الر، طالقان، 
ماملو، بيش از 2 ميليارد مترمكعب حقابه 

كشاورزان را در اين سدها به بند كشيديم 
تا تهرانى ها با سرانه مصرف 1100 ليتر19 

بجاى 150 ليتر 7 برابر استانداردهاى دست 
باالى جهان آب مصرف كنند؟ و با اين همه 

هر روزه ميان 30٪   تا 60٪   (بسته به 
فصل) نياز تهران از سفره برداشت شود؟ 
چرا 500 قنات تهران را كه مي توانستند 
مصرف سنجيده جمعيت را تامين كنند 

نگهدارى نكرديم؟ چرا فناورى قنات دور از 
شان فنى تلقى و از سوى برخى 

فن ساالران شركت هاى مشاور و پيمانكار 
سدساز از آن به تمسخر ياد مي شود؟ 
دهه هاست كتاب بسامانى در باره آب 

نگاشته نشده كه درآن به اين ابداع ايرانيان 
به مثابه روش شگفت انگيز كاربرد پايدار 
آب زيرزمينى اشاره نرفته باشد مك كالى 
و فرد پيرس هر دو در كارهايشان به اين 

فن آورى پايدار اشاره كرده اند20. 

گذشته از قنات در جايگاه يكى از بهترين 
روش هاي تامين آب در سرزمين هايى 

بمانند ايران، چرا روش گردآورى آب باران 
موضوع پژوهش نشد؟ چرا روش بازچرخانى 

آب جستارى براى پژوهش هاي آب نشد؟ 
شرب هر شهرى را بايد با روش هاي 

مديريت نرم افزارى بدون هيچ سدى 
تامين كرد. سد ميناب براى شرب 

بندرعباس ساخته شد اما آب آن بوى 
لجن مي دهد و ديگر آشاميدنى نيست. با 

اينهمه سازمان آب استان هرمزگان بسيار 
سدهاى ديگر و ازجمله سدهاى شميل 
و نيان و اخيرا سد گابريك را در دست 

ساخت دارد تا ثابت كند كه آزموده را 
بازآزمودن خطا نيست.

پيامدهاى ناسازگار ساخت و ساز در 
آبخيزها به ويرانى طبيعت و بيابانى شدن 

سرزمينى انجاميده كه از گذشتگان سالم 
تحويل گرفتيم و نه تنها براى آيندگان كه 
براى كنونيان نيز ديگر قابل زيستن نيست. 
شايد ميليون ها هكتار جنگل كشور با همه 

زيستگاه ها و گونه هاي جانورى و گياهى 
بوم سامانه هاى كمياب آبخيزها از ميان 

رفته است.
 برهان رياضى بر اين باور است كه سدهاى 

زيادى كه روى رودخانه هاي باالدست 
تاالب شادگان زده شده است آب شيرين 

ورودى به اين تاالب را بسيار كاسته و 
به معيشت مردم بومى روستاهاى كناره 
آن مانند خوردورق آسيب زده است. او 
همچنين روى ديگر سكه يعنى اهميت 

اين زيست بوم مهم براى پرندگان مهاجر 
كم نظير مانند اردك مرمرى و... را يادآور 
مي شود21. سينا قنبرزاده بر پايه علوم نوين 
و بينش زيست محيطى ارزش اقتصادى هر 
هكتار از اين تاالب را 20 هزار دالر برآورد 
مي كند22. تاالب 537700 هكتارى بسيار 

پرارزشى كه تا دو دهه ديگر ناپديد خواهد 

شد23. 
درياچه ها و تاالب هاي استان فارس از 

سدسازى دچار آسيب زيادى شده اند. 
تا 1387، 90٪   درياچه مهارلو، ٪95   

درياچه بختگان، و 80٪   درياچه هاي 
پريشان و كافتر در اين استان در پى ساخت 

و آبگيرى سدها خشكيد24. تاالب طشك 
پس از ساخت سد سيوند خشكيد. مجموعه 

بختگان از 1354در فهرست تاالب هاي 
بين المللى جاى گرفت و در 1374 پارك 
ملى شد. اين پارك با مساحت 117047 

هكتار و با زيست بوم يگانه اي كه دارد 
طى سال هاى اخير به دليل احداث سد 

در باالدست در آستانه فاجعه قرار گرفته 
است25. رودهاى اصلى كه طشك، بختگان 
و تاالب كمجان را سيراب مي كرد رودخانه 

كر و سرشاخه آن رود بالغى هستند كه 
با ساخت سد سيوند اين پيكره هاي آبى 

پرارزش از ميان رفته اند26. تاالب بختگان 
يكى از چشم اندازهاى طبيعى زيباى استان 
فارس به شمار مي آمد و همه ساله هزاران 

جهانگرد را به خود جلب مي كرد و در اشعار 
و ترانه هاي محلى اشاره هاي زيادى به 

آن رفته است، اما سدسازى در باالدست 
بختگان اين تاالب را به شوره زار تبديل 
كرد و هزاران پرنده اين تاالب به همين 

خاطر تلف شدند27. 
معاونت طبيعى و تنوع زيستى سازمان 

محيط زيست بر اين باور است كه دخل و 
تصرف هاي نادرست مساحت درياچه اروميه 

را از 5 هزار كيلومترمربع بسيار كاهش 
داده است. اگر اين درياچه خشك شود 

زندگى و معيشت نزديك به 6 ميليون نفر 
تا شعاع 400 كيلومترى درياچه به مخاطره 

مي افتد. وقتى روى رودخانه هاي منتهى 
به اين درياچه 74 سد و بند احداث شده يا 

در دست احداث است مسلم است كه در 
نهايت به فاجعه مي انجامد و حيات دومين 
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درياچه شور جهان را با خطر جدى مواجه 
مي سازد 28. درياچه اروميه بنا بر پيش بينى 
رئيس پژوهشكده آرتمياى دانشگاه اروميه 
در سال 1388 تا هفت سال ديگر (يعنى 
در 1395) خواهد خشكيد29. البته پاسخ 

كارشناسان برنامه ريزى آب كشور به اين 
گونه واقعيات تلخ اينست كه نبايد با اين 
مسائل احساسى برخورد كرد! آيا درست 
است كه پيكره هاي آبى كشور از رود تا 

تاالب و درياچه را بخشكانيم و با از ميان 
بردن زيستگاه گونه هاي جانورى و گياهى 

وابسته به آنها حيات خود را نيز به خطر 
اندازيم؟ حيات موجودات روى كره 
زمين بگونه بيرحمانه اي بهم گره 
خورده است. آيا درست است شهرها 

و روستاهاى كشور را با آلودگى پراكنش 
غبار تاالب ها و درياچه هاي فروخشكيده 

روبرو سازيم؟ آيا درست است جوامع بومى 
اين حوضه درخشان تمدن جهان را با 

همه خرده فرهنگ هاي اصيل آن از ميان 
ببريم؟ مسير كوچ و مراتع عشاير را از ميان 

ببريم؟ آنهم به خاطر هيچ؟ سدسازى 
بزرگترين فعاليت بيابانزاى كشور 

است كه تا كنون 588 سد ساخته 137 سد 
در دست ساخت دارد و 546 سد ديگر را 

هم مى خواهد با اعتبارات كالن ساالنه (از 
دست 61930 ميليارد ريال تخصيص سال 

1389) بسازد. 
 آيا دانِش كمينه- بيشينه كه به 

بيشينه كردن سود و كمينه كردن زيانش  

فارغ از پيامدهاى انسانى و اقتصادى و 
محيطى مى پردازد فصل مشتركى با 

دانش دارد؟ آيا نام فن ساالران خطرناك، 
بزعم «نيل پستمن» در «تكنوپلى»30، 
برازنده ما نيست؟ آيا غاصب حقابه و 

مالكيت كشاورزان، عشاير، ماهيگيران و 
ساير گروه هاي مولد و نژاده اين سرزمين 
نبوده ايم؟ آيا همانگونه كه «ژان فرانسوا 

ليوتار» در «وضعيت پست مدرن- بحران 
دانش» مي نامد فن گرايان پرنخوت و 
بى بصيرت نبوده ايم؟31 و فرموده خواجه 

شيراز پيشتر از همه فالسفه پسامدرن 
وصف حال ما نيست «كه نه هركو ورقى 

خواند معانى دانست»؟ 
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عباس محمدى

«بى ترديد احداث سد، يك راه حل منطقى 
و مناسب براى تامين آب مورد مصرف 

كشاورزى، شرب، صنعت، كنترل سيل و در 
نهايت توليد انرژى است.» ( ويژه نامه ي آب 
و برق ، ضميمه ي روزنامه ي ايران، آذر 88 

، ص107)
 چنين مي نمايد كه در پندار ستايندگان 

سد، روان بودن رودخانه ها در بستر طبيعى 
خود، يك اشكال بزرگ در سامانه ي 

آفرينش است! همانگونه كه در نقل قول 
از ويژه نامه ي ياد شده در باال مي بينيم، در 

فرهنگ واژگان ايشان، سد سازى ديگر 
فقط «مديريت منابع آب» نيست، كه 

راهى است براى «تامين آب». ويژه نامه ي 
ياد شده كه از سوى روابط عمومى و 

بين الملل وزارت نيرو منتشر شده، آكنده از 
ستايش هاي گزاف از سازه هايى است كه 
رودها، اين رگ هاي زندگانى بخش زمين 

را مسدود و طبيعتى را كه از اين رگ ها 
خوراك مي گيرد، معلول مي كنند. در اين 
مقاله، خواهيم كوشيد تناقض هايى را كه 
در گفتار سدسازان هست، و اشكال هاي 
ريشه اي كه در سد سازى به عنوان راه 

حل رويارويى با مشكل كم آبى يا به عنوان 
راهى مطمئن و كم زيان براى توليد برق 
وجود دارد، با استفاده از آمار و نوشته هاي 

همين ويژه نامه بيان و نقد كنيم و البته، 
اشاره هايى هم خواهيم داشت به تناقض 
اين آمار و گفته ها با آن چه كه در منابع 

ديگر آمده است.
 در اين ويژه نامه، از سدسازى با عنوان 
«توسعه ي منابع آب» هم ياد شده، و 

عنوان يك روى جلد آن، جمله اي است از 
وزير دولت نهم: «شديدترين خشكسالى 
هشتاد سال گذشته را مديريت كرديم». 
اين در حالى است كه در پى خشكسالى 

سال 1387 كشور ما يك بار ديگر به 
بزرگ ترين وارد كننده ي گندم جهان بدل 
شد و با واردات هفت ميليون تن گندم1، 
در مقابل صادرات منابع تجديد ناشدنى 

طبيعى (نفت و گاز)، در واقع حدود هفت 
ميليارد متر مكعب آب (به اندازه ي دو برابر 

آبى كه در سال هاي پر آبى در پشت سد 
كرخه، بزرگ ترين سد كشور، مهار مي شود) 

وارد كرده است. «آب هاي مجازى» وارد 
شده براى خريد برنج، ذرت، حبوبات، روغن 

نباتى، شكر، و ميوه ها را كه در همين 
سال به رقم هاي باور نكردنى رسيد، در 

اين جا حساب  نمي كنيم. دريغا كه مفهوم 
«مديريت» در قاموس مديران ما همچنان 
هزينه كردن از خزانه و از اين ستون به آن 
ستون كردن و نرم نشان دادن فاجعه هايى 

است كه ما را تا گردن در منجالب خود 
فرو برده اند.

واقعيت اين است كه سدسازى 
كه به عنوان سند افتخار از سوى 

وزيران و مديران وزارت نيرو  
از آن ياد مى شود، در همه ي 

زمينه هاي مورد ادعا، يعنى تامين 
آب (به معناى ايجاد امنيت آبى) 

در كشاورزى، تامين آب لوله كشى، 
تامين سالمت آب آشاميدنى و نيز 

در توليد برق مطمئن، بسيار كم تر از 
آن چه كه وانمود مي شود، موثر بوده 
است. در زير، بيشتر به اين موضوع 

مي پردازيم:

سدها و آب آشاميدنى
يكى از نمونه هايى كه وزير نيرو در امر 

«مديريت خشكسالى» به آن اشاره مي كند، 
اين است كه «ما هرگز آب [آشاميدنى] 

را جيره بندى نكرديم»2. اين گفته در 
حالى است كه معاون آب و آبفاى وزارت 

نيرو، مي گويد كه «در برخى شهرهاى 
كوچك... براى پانصد هزار مشترك مجبور 
به سهميه بندى آب شديم. اين نوبت بندى 
به تناسب مناطق، 8، 12، و 16 ساعت در 

روز بوده است»3. به عبارت ديگر، ميليون ها 
نفر در جريان خشكسالى سال 1387 در 

حدود نيمى از شبانه روز از داشتن آب 
مصرفى روزانه محروم بوده اند. به عالوه، در 
تهران هم كه به قيمت محروم كردن چند 
استان و زدن سد بر روى پنج رودخانه، آب 
شهر تامين مي شود، در خشكسالى ها بيش 

از نيمى از آب لوله كشى از محل چاه ها 
تامين مي شود. از اين گذشته، اصال معلوم 

نيست كه جيره بندى نكردن آب خدمتى به 
مردم و منابع خداداد باشد، چرا كه بيشتر 

مي تواند مشوق ولنگارى در مصرف و 
همچنين نشانه ي اين باشد كه مديران ما 
اصوال تمايلى ندارند كه در هيچ زمينه اي 

اعالم كنند كه كشور گرفتار مصيبت است! 
وزير نيرو در همان گفتگو مي گويد در 

شرايطى كه «در كشورهاى اروپايى حتى 
در بهترين هتل ها هم آب لوله كشى، آب 

قابل شرب نيست... ما در چهار سال گذشته 
براى نمونه حتى يك گزارش درباره ي 

بيمارى ناشى از آب لوله كشى [در ايران] 
نداشته ايم». نخست بايد گفت كه از قضا در 

بيشتر شهرهاى اروپا، آب لوله كشى سالم 
و آشاميدنى وجود دارد و هر مسافرى كه 
به اين شهرها رفته باشد مي داند كه آب 

لوله كشى چه در خانه ها و چه در مكان هاي 
عمومى مانند فرودگاه ها و ايستگاه ها و 
بوستان ها، قابل آشاميدن است، مگر در 

ســــدها
مســـدود كننده
رگ هـــاي زمين
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جاهايى كه هشدار خاصى داده باشند. ديگر 
اين كه در مورد سالمت آب هاي لوله كشى 
ايران ترديد جدى وجود دارد؛ براى نمونه، 

در اواخر سال 86 مدير عامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران در شوراى شهر گفت 

كه ميزان نيترات موجود در آب مناطق 
جنوب و جنوب شرقى و جنوب غربى 

تهران سه برابر حد مجاز است و «اين 
آلودگى تهديد و هشدار جدى براى سالمت 
ساكنان» اين منطقه ها است4. اين مضمون 

را مدير كل محيط زيست استان تهران، 
مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست، 
رييس جامعه ي پزشكان داخلى ايران، مدير 

كل مديريت بحران استاندارى تهران، و 
ديگران هم تاييد كرده اند5 كه مشابه آن 

براى شهرهاى ديگر مانند اراك، شهرهاى 
استان هاي شمالى، اهواز، آبادان و ... هم 

بارها و بارها در رسانه ها عنوان شده است. 
از همه ي اين ها گذشته، آب مصرفى 

شهرها، با توجه به مصرف حدود نود درصد 
آب كشور در بخش كشاورزى، و نيز سهم 

صنعت، اساسا زير پنج درصد از كل آب 
مصرفى كشور است و به سادگى مي توان 

با كمتر از ده درصد صرفه جويى در بخش 
كشاورزى، آب مورد نياز شهرها را بدون 

نياز به اين همه سد تامين كرد.

سدها و آب كشاورزى
سطح زير كشت در ايران، حدود 18 

ميليون هكتار است كه هر سال در حدود 
4 ميليون هكتار آن در آيش است. از اين 
مجموعه، سطح زير كشت هاي آبى كشور 

بيش از ده ميليون هكتار است. مطابق 
آمار ويژه نامه اي كه در اين نوشتار مورد 

بررسى است، «وسعت اراضى زير پوشش 
شبكه هاي اصلى آبيارى و زهكشى در پايان 

سال گذشته [1387] يك ميليون و 806 
هزار و 316 هكتار» است6. يعنى فقط در 

حدود ده درصد زمين هاي كشاورزى ايران 
و در حدود بيست درصد زمين هاي آبى، 

زير پوشش شبكه هاي اصلى هستند. الزم 
است توجه داشته باشيم كه زمين كشاورزى 

از «شبكه ي اصلى» آب نمي خورد، بلكه 
شبكه هاي درجه ي سوم هستند كه آب 
را به سِر زمين مي رسانند. از آن جا كه 

در ايران كارفرماى سدسازى، وزارت 
نيرو و مدير ملى توليد كشاورزى، وزارت 

كشاورزى است، وزارتخانه ي نيرو خود را 
مكلف به احداث شبكه هاي درجه 2 و 3 
كه آب را به معناى واقعى قابل استفاده 

براى زمين مي كند، نمي داند. بنابراين، تاثير 
سدها بر توليد كشاورزى قطعا كمتر از ده 
درصد است. جالب توجه است كه مثال در 

زير سد دز كه بيش از چهل سال پيش 
ساخته شده و عمر مفيد آن رو به پايان 
است، هنوز شبكه ي آبيارى كامل نشده، 
و در مورد سد كرخه حتى طرفداران دو 

آتشه ي سد سازى هم مي گويند: «ده سال 

از بهره بردارى [اين سد] مي گذرد ولى ما 
هنوز با شيوه هاي سنتى كشتزارهاى خود را 

آبيارى مي كنيم»7.
به هر حال، كشاورزى ايران در حدود نود 
درصد به آب هاي زيرزمينى و بهره بردارى 
مستقيم از آب هاي سطحى وابسته است و 
سد ها در اين ميان نقش كم رنگى داشته 
و دارند. از سوى ديگر، بازدهى كشاورزى 

ايران از نظر ميزان مصرف آب براى توليد 

هر كيلوگرم محصول، بسيار پايين است 
كه فقط با رساندن اين بازدهى به ميانگين 
جهانى (و نه بازدهى كشورهاى پيشرفته)، 

مي توان به اندازه ي دو برابر حجم كل 
سدهاى كشور در مصرف آب صرفه جويى 

كرد؛ در ويژه نامه آمده است كه «82 ميليارد 
متر مكعب آب مصرفى كشور، در بخش 

كشاورزى مصرف مي شود كه بيش از هفتاد 
درصد آن به دليل استفاده ي نادرست، تلف 

مي شود» 8. يعنى 57 ميليون متر مكعب (در 
حدود دو برابر حجم سدهاى كشور) تلف 
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مي شود كه اگر با اصالح روش هاي آبيارى، 
اين اتالف را نصف كنيم، از كل سدها بى 

نياز مي شويم! حتى مديران وزارت نيرو هم 
معتقدند كه:«كاهش هدر رفت آب تا حدود 
25 درصد، كامال عملى و قابل اجرا است»9.

به جز هدر رفت مستقيم آب كه بيشتر به 
دليل شيوه هاي نادرست آبيارى و اِشكال 
در شبكه هاي آبيارى است، پايين بودن 

بازدهى بذرها و نهال ها به علت نوع آن ها 
يا به علت به كار نبستن شيوه هاي نوين 
كشاورزى، عامل ديگرى است كه مقدار 

مصرف آب را براى توليد هر واحد محصول، 
باال مي برد. در «ويژه نامه» آمده است: در 

ايران در هر هكتار شاليزار، «محصولى برابر 
با دو و نيم تن توليد مي شود، در حالى كه 
در صورت استفاده از بذرهاى اصالح شده، 

اين حجم مي تواند به حدود پنج تا شش تن 
افزايش يابد»10.

در ويژه نامه همچنين آمده است كه: 
«هم اكنون بخش قابل توجهى از منابع 
آب كشور صرف توليد كاالهايى مي شود 

كه از صرفه ي اقتصادى منطقه اي يا 
بين المللى برخوردار نيست»11. البته 

توضيح داده نشده كه چه كااليى مشمول 
اين موضوع مي شود، اما براى مثال 

مي توان گفت كه يكى از بى صرفه ترين 
محصوالت كشاورزى براى ايران، نيشكر 
است كه طى چند دهه ي گذشته، دولت 
با سرمايه گذارى هاي سنگين و به قيمت 

مصرف حجم زيادى از آب «تنظيم 
شده» ي رودخانه هاي خوزستان، زهدار 
كردن اراضى پايين دست مجتمع هاي 

كشت و صنعت نيشكر، كم كردن سهم 
آب نخلستان ها، آلوده سازى تاالب ها و 

آسيب رسانى به محوطه هاي تاريخى، به 
گسترش اين كشت پرداخته و در نهايت 

هم نتوانسته كشور را به خود اتكايى 
در اين توليد برساند و هر ساله شكر 

بسيارى وارد مي شود. در صورتى كه اگر 
به توليدهايى كه در آن مزيت داشتيم 

(خرما، پنبه، مركبات و...) مي پرداختند و به 
جاى تصدى گرى در توليد، از بخش واقعا 

خصوصى (نه شبه خصوصى ها) حمايت 
مي كردند، بازدهى توليد كشاورزى مان وضع 

بهترى داشت و صرفه جويى بسيارى در 
مصرف آب مي شد.

«آب مصرفى در بخش كشاورزى كشور 
92 درصد از كل آب مصرفى را تشكيل 

مي دهد»12 ، با اين حال كار بسيار ناچيزى 
در زمينه ي اصالح الگوى مصرف كه قرار 

بوده به ويژه امسال با پيروى از گفته ي 
باالترين مقام كشور در سرلوحه ي كارهاى 

دولت و ملت قرار گيرد، صورت گرفته 
است. معاون سابق آب و آبفاى وزارت نيرو، 

در پاسخ به اين پرسش كه آيا تدبيرهايى 
براى صرفه جويى آب در بخش كشاورزى 

صورت گرفته، هيچ آمارى نمي دهد و 
فقط با كلى گويى اشاره مي كند: «يكى از 
برنامه هاي وزارت نيرو، نصب تجهيزات 
اندازه گيرى در شبكه هاي آبيارى و نيز 

نصب كنتورهاى هوشمند براى چاه هاي 
كشور است... و تحقيقات در زمينه ي 

توليد اقالم كشاورزى كه به آب كمى 
نياز دارند... به زودى اجرا خواهد شد»13؛ 
يعنى: تا امروز، هيچ! در جاى ديگر هم 
گفته مي شود كه هدف هاي چهارگانه ي 

اعالم شده ي فرابخشى در بخش آب كه 
در برنامه ي چهارم توسعه اعالم شده و 

شامل افزايش بهره ورى آب، حفاظت كمى 
و كيفى آب، اصالح ساختار اقتصاد آب و 

گسترش آگاهى عمومى و توسعه ي فناورى 
و تحقيقات مي شود، «با وجود آن كه در 
سال پايانى برنامه هستيم... تحقق نيافته 

است»14. در اين جا هم مانند هر جاى ديگر 
«ويژه نامه» كه به بد- مديريتى ها اشاره 

مي شود، سخن كوتاه و گذرا است؛ در حالى 
كه مشكل اصلى ما، همين مديريت نا 

كارآمد است.
سدها و برق

در مورد برق اشاره مي كنيم به گفته ي 
وزير پيشين نيرو كه در همان ويژه نامه، در 
توجيه علت خاموشى ها و سهميه بندى برق 

در تابستان 87 گفته است: «خشكسالى 
شديد، منابع آبى ما را كاهش داده بود، 

نمي توانستيم از همه ي آبى كه داشتيم 
براى توليد برق استفاده كنيم»15. يعنى 

در زمينه ي توليد برق نيز، سدها برخالف 
آن چه كه غالبا از سوى سدسازان گفته 

مي شود، ذخيره گاه مطمئنى براى انرژى 
نيستند. ممكن است بگويند كه اگر سدها 
نبودند، خاموشى ها باز هم بيشتر از اين ها 
مي شد. اما كافى است توجه داشته باشيم 

به سهم اندك سدها در تامين كل برق 
كشور تا دريابيم كه اين سازه هاي بسيار 

پرهزينه و ناسازگار با محيط زيست كه 
آسيب هاي بى شمارى به مراتع، جنگل ها، 
تمامى آبخيزها و ميراث فرهنگى كشور 

وارد كرده اند، هيچ گاه (دست كم در ايران) 
نتوانسته اند منابع قابل توجه و قابل اتكايى 

براى برق باشند و قطعا در آينده هم 
نخواهند بود.

مدير عامل شركت توليد و انتقال نيروى 
برق (توانير) مي گويد «در سال هاي آبى 

عادى، تنها نه درصد برق مورد نياز كشور 
از نيروگاه هاي برق آبى تامين مي شود و 
91 درصد ديگر را نيروگاه هاي حرارتى 
تامين مي كنند». او همچنين مي گويد 

از هفت هزار و ششصد مگاوات ظرفيت 
نيروگاه هاي برق آبى كشور، در شرايط 
خشكسالى «تابستان گذشته توانستيم 

تنها از هزار و نهصد مگاوات اين ظرفيت 
استفاده كنيم»16. به بيان ديگر، در شرايط 

خشكسالى، فقط حدود سه درصد برق 
مورد نياز كشور از سدها تامين شده است. 

بنابراين، آشكار است كه در كشور كم 
آبى مانند ايران كه خشكسالى هم در آن 
پديده اي مكرر است، سرمايه گذارى روى 
برق آبى و حساب كردن روى آن اشتباه 

است.
 اين امر از آن جا قطعى تر مي شود كه 

در نظر آوريم بازده نيروگاه هاي حرارتى 
كشور را كه اكنون به ميزان فاجعه بارى 
پايين است، مي توان با اصالحى در حد 

متوسط، به جايى رساند كه دو برابر برق 
توليدى سدها، برق بيشتر توليد شود. مدير 
عامل شركت مديريت شبكه ي برق ايران 
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گفته است: «نيروگاه هاي گازى كشور با 
راندمان 32 درصدى فعاليت مي كنند، اما 

در صورت تبديل شدن به سيكل تركيبى، 
راندمان آن ها به نزديك 50 درصد خواهد 

رسيد»17. در جاى ديگر ويژه نامه گفته 
شده: «بخش نيروگاهى به دليل بى بهره 

بودن از فناورى هاي نوين و فرسوده بودن 
تجهيزات، نزديك به نيمى از سوخت... خود 
را به هدر مي دهد»18. تلفات شبكه ي توزيع 
برق هم كه «اكنون... 17/8 درصد است»19 

از ديگر اشكال هايى است كه بايد بيش 
و پيش از ساخت نيروگاه هاي جديد، به 

ويژه نيروگاه هاي آبى، رفع شود و سرانجام 
اين كه «ميزان مصرف انرژى در ايران 

سه برابر كشورهاى داراى شرايط مشابه، 
و دوازده برابر كشورهاى در حال توسعه 

است»20. علت هاي چندى براى اين مصرف 
دهشتناك وجود دارد كه با يك مديريت 

درست رفع شدنى هستند: در بخش 
عمومى (اداره هاي دولتى، شهردارى ها، و 
سازمان هاي مشابه) «ميزان مصرف برق، 

سه برابر ميانگين كشور است»216؛ در 
بخش نيروگاهى و صنايع سنگين مانند 

نفت و خودروسازى و ذوب فلزات، به دليل 
تحريم ها ، تجهيزات نوين كه مي توانند 
مصرف را به شدت پايين بياورند، وارد 

كشور نمي شود، و در بخش خانگى، به دليل 
عايق نبودن پنجره ها و ديوارها و عادت 

عمومى به روشن گذاشتن چراغ ها و استفاده 
از وسايل مصرف باال و قديمى، به طور 

كلى باعث ريخت و پاش بسيار زياد انرژى 
مي شود.

آيا نمي دانند؟
ميل شبه غريزى به انجام «كارهاى 
بزرگ» و دلبستگى مديران به دادن 
آمارهاى پر طمطراق ، و نظام بيمار 

سهم خواهى دستگاه ها از محل درآمد نفت 
و ديگر منابع عمومى، از جمله عواملي 

هستند كه دولت را وامى دارد بى توجه به 
ارزش واقعى و موثر سدها، پياپى سد بسازد. 

هر سه ي اين موارد را مي توان در سخنان 
وزير پيشين نيرو ديد: 

«... ما طبعمان بلند است و مدام مي خواهيم 
سد بسازيم! ممكن است بپرسيد كه چرا 
شما هم به اين تعداد سد در حال ساخت 
افزوديد؟ دراين جا ديگر عوامل كّمى از 
كنترل وزارت نيرو خارج است. سفرهاى 
استانى هيات دولت، تقاضاى نمايندگان 
مجلس و تقاضاهاى استانى در به وجود 
آمدن تصميم به سد سازى بسيار دخيل 
بوده است. ... از سويى ما عجول هستيم 

و مي خواهيم كار را زود به پايان برسانيم. 
وقتى بودجه تقسيم مي شود، همه مدعى 
هستند. هيچ وزارتخانه اي به نفع ديگرى 

ايثار نمي كند»22. 
با اين حال، سادگى است اگر بپنداريم كه 

مديران حوزه ي آب و برق، اولويت ها را 
نمي شناسند. كافى است براى نمونه به 

گوشه اي از سخنان معاون وزير پيشين نيرو 
توجه كنيم كه مي گويد اولويت هايى كه 

بايد وزير نيروى دولت دهم در بخش آب 
در نظر داشته باشد، «تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام،... اصالح شبكه هاي آبيارى و 
زهكشى،... ارتقاى بهره ورى در حوزه ي 
آب،... و احداث شبكه هاي فاضالب»23 

است. دليل اين كه چرا با وجود اين 
اولويت ها، طرح هاي جديد سدسازى 

پياپى كليد مي خورند را بايد تا حد زيادى 
در فشارى كه از سوى محافل ساخت و 

سازگرا وارد مي شود، ُجست. اين محافل، 
براى «بى كار» نماندن، رودها را شناسايى 

و مطالعات اوليه را به انجام مي رسانند 
و سپس با آمار دادن هاي «نامربوط» يا 

«سفسطه آميز»24 و مثال اظهار اين كه در 
پشت سد فالن مقدار آب ذخيره مي شود 
و اين آب مي تواند بَهمان هكتار زمين را 

سيراب كند، طرح را براى نمايندگان محلى 
و استانى و دولت توجيه مي كنند. آنان، 

ضمن آماردهى، هيچ گاه اشاره نمي كنند كه 
رودخانه ي مورد نظر، بدون وجود سد و در 
مسير طبيعى خود به چند شهر و روستا و 

چه جمعيتى خدمت مي كند و نمي گويند كه 
با زير آب رفتن و تخريب مراتع در جريان 

ساخت و ساز، چه ميزان زيان به مردم وارد 

مي شود. 
قرينه اي بر غالب بودن ديدگاه ساخت و 
سازگرا بر مديريت آب كشور، و نشانه اي 
از باال رفتن باور نكردنى نسبت سازه ها 

به حجم آب قابل بهره بردارى را مي توان 
در آن جا ديد كه تا سال 57 با داشتن 

14 سد، ظرفيت آب تنظيم شده ي كشور 
بيست ميليارد متر مكعب بوده است، اما 

در سال 88 كه تعداد سدهاى بزرگ كشور 
به بيش از دويست سد رسيده ]رقم شايد 

دقيق نباشد و احتماال تنها در برگيرنده 
سدهاى بسيار بزرگ يا موسوم به طرح 

هاى ملى باشد، چون شمار سدهاى بزرگ 
و متوسط و كوچك كشور بنابر تارنماى 

سازمان مديريت منابع آب بيش از 1270 
سد است[، ظرفيت آن ها فقط به كم تر از 

دو برابر يعنى 37 ميليارد متر مكعب رسيده 
است25. به عبارت ديگر، ساختگاه هاي به 
اصطالح مناسب روز به روز كم تر شده، 
اما تب سدسازى پيوسته رو به باال رفته 
است. در عين حال، الزم به گفتن است 

كه اين ظرفيت ها اسمى است و هيچ يك 
از سدهاى كشور به ويژه سدهاى جديد، 
تا حداكثر پر نمي شوند. براى مثال، سد 

كرخه با ظرفيت شش ميليارد متر مكعب 
ساخته شده، اما فقط در حدود نيمى از اين 
ظرفيت آبگيرى مي شود. اين، خود دليلى 

است بر اين ادعا كه سازندگان سد بيشتر به 
خود ساخت و ساز عالقه دارند تا نتيجه ي 

حاصل از آن(!) و نيز دليلى است بر صحت 
اين ادعا كه: «سدسازان... [هر قدركه] 

درباره ي بررسى هاي زمين شناختى ِخست و 
سهل انگارى نشان مي دهند، براى ساختن 
سد بر پايه ي داده هاي ناكافى آبشناختى.. 

تمايل زياد نشان مي دهند»26. شكى نيست 
كه بيش برآورد درباره ي آورد رودخانه ها 

و فايده هاى سدها، به هدف توجيه سد و 
تحميل آن به تصميم گيران باالتر و مردم   

انجام مى شود.
 مردم و ديدگاه هاى آنان، مقوله ي 

غايب در سدسازى
معاون سابق آب و آبفا و مشاور وزير نيرو 
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در دولت نهم كه خود سال ها مسئول و 
مدافع طرح هاي بزرگ سدسازى بوده است، 

مي گويد كه «مديريت هفتاد ساله ي منابع 
آب... و نهضت سدسازى... در دهه هاي 
شصت و هفتاد... كه تا امروز ادامه يافته 
است... جايگاه كاذبى براى مديريت آب 
در كشور فراهم آورد كه تبعاتى منفى را 

به همراه داشت». او از جمله ي اين تبعات 
منفى، اشاره مي كند به: 

«الف- احداث سازه ها كه به نحوى بايد 
آن را ناسازگارى با طبيعت آب تلقى 

كرد. ب- نبود رويكرد حفظ و حراست 
از بوم سامانه ها... و اختصاص ندادن 

حقابه هاي زيست محيطى. ج: نبود نظام 
حسابدارى آب... د- بروز تنازعات و 

مناقشات بين منطقه اي داخلى. ه- نبود 
رويكرد اجتماعى به مقوله ي آب كه 

تبعات آن را در جابه جايى هاي ناخواسته ي 
جمعيتى و تنش هاي اجتماعى ناشى از 

اين جا به جايى ها مي توان ديد. و- نبود 
مشاركت ذينفعان.... ز- ممنوع شدن بيش 

از يك سوم دشت ها [براى برداشت آب 
زيرزمينى].... ح- افزايش الودگى پيكره هاي 

آبى... »27. 
درباره بندهاى د، ه، و، مي توان گفت كه 

سلطه ي مطلق دولت بر بخش آب در 
دوران پنجاه ساله ي سدسازى معاصر 
كشور ابعادى بى سابقه و عظيم يافته 

است، هيچ جايگاهى را براى نظرخواهى 
ذينفعان و تاثيرپذيران حوزه اي كه در آن 
سد ساخته مي شود، قائل نيست. اين در 
حالى است كه رويكرد نوين سدسازان 
(و نه فقط مخالفان سدسازى) برپايه ي 
«ارزش هاي اساسى... برابرى و عدالت، 

كارآيى، تصميم گيرى مشاركتى، پايدارى، 
پاسخ گو بودن و مسووليت پذيرى... [يعنى] 
بر حقوق بشر استوار است، كه به همه ي 
انسان ها به صرف انسان بودن شان اعطا 

شده است»(28). در هيچ يك از طرح هاي 
سدسازى ايران، جامعه هاي محلى طرف 

مشاوره نبوده اند، چنان كه شهرهاى اهواز 
و آبادان و خرمشهر و... در خوزستان به 

علت طرح هاي سدسازى در باالدست 
رودخانه هاي كارون و كرخه و دز و... دچار 

كم آبى شده اند؛ شهر ورزنه و روستاهاى 
اطراف تاالب گاوخونى به علت ساخت سد 

زاينده رود به اين سرنوشت دچار شده اند؛ 
ده ها هزار هكتار مرتع عشاير بختيارى بر 
اثر سدهاى كارون 3 و... به زير آب رفت؛ 

استان مازندران بخش مهمى از آب خود را 
به دليل ساخته شدن سد الر از دست داد؛ 

استان گيالن و رودخانه ي سفيدرود بخشى 
از آب ورودى خود را به علت سد طالقان از 
دست داده است، و... اين سياهه را همچنان 

مي توان ادامه داد.
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بررسي اجمالي قنات ها و نظام سنتي 
تقسيم آب روستاي قلعه باال از توابع 
شهرستان بيارجمند، استان سمنان
على رفيع
قلعه باال روستايي متمركز است كه هم در 

حاشيه شمالي كاسه كوير مركزي ايران 
قرار گرفته و هم بر روي كوهپايه هاي 

ارتفاعات جنوب دشت بيارجمند. اين 
موقعيت جغرافيايي به قلعه باال ظاهري 
دوگانه مي دهد كه تركيبي از روستاهاي 

دشتي و روستاهاي كوهپايه اي است. ريخِت 
معماري، ريخت بافت مسكوني، گويش 

و بسياري چيزها تداعي كننده تعلق قلعه 
باال به مجموعه فرهنگي مردمان حاشيه 

كوير مركزي ايران است و تنوع محصوالت 
باغي و كشاورزي و آشنايي مردم روستا 

با شيوه هاي مختلف سترون سازي تداعي 
كننده شيوه زندگي مردمان روستاهاي 

كوهستاني است. از سوي ديگر اين روستا 
در حاشيه شمالي پارك ملي توران قرار 

گرفته كه به دليل تنوع گياهي و جانوري 
چشمگير آن از سوي يونسكو در فهرست 
ذخيره گاه هاي زيستكره قرار گرفته است. 

تنوع گياهي و جانوري چشمگيري كه 
شامل چندين گونه بومى (اندميك)، از 

جمله چندين گونه از گون هاي بومى ايران 
و پرنده اي به نام زاغ بور كه تنها در كوير 

مركزي ايران زندگي مي كند.  
با تمام مزيت هايي كه براي موقعيت 

جغرافيايي اين روستا بر شمرديم، يك كمبود 
عمده در اين منطقه وجود دارد. در دشت 

بيارجمند و كاسه كوير مركزي تقريبًا هيچ 
رودخانه دائمي وجود ندارد و رودخانه هاي 

فصلي هم كه در گويش اهالي منطقه 

به كال معروف اند، آنقدر شور هستند كه 
نمي توان از آن ها براي تأمين آب شرب و 
يا حتي آبياري مزارع استفاده كرد و اغلب 
تنها براي مدت كوتاهي پس از باران هاي 
سيل آسا روان مي شوند و رد سيالبي آنها 
به تناوب در دشت ها قابل مشاهده است. 

با اينحال اگر چه دور از انتظار به نظر 
مي رسد اما قلعه باال و اغلب روستاهاي 

اطراف آن با مشكل آب مواجه نيستند و 
براي تأمين آب از سفره هاي آب زيرزميني 

كه در دشت بيارجمند و ساير حوزه هاي 
آبريز منطقه وجود دارد، استفاده مي كنند. 
آن هم نه با حفر تك چاه هاي عميق كه 
سفره هاي آب زيرزميني را تخليه مي كند، 

بلكه با بكار بردن فن با دوام تري كه يكي 
از شاخص هاي تمدن كوير مركزي ايران 

است: يعني حفر قنات.

قنات هاي قلعه باال
روستاي قلعه باال چهار رشته قنات زنده و 
آبده دارد كه دو رشته از آنها، آب مصرفي 
مردم روستا و آب الزم براي آبياري باغ ها 
و زمين هاي كشاورزي را تأمين مي كنند و 

از دو رشته ديگر نيز، براي آبياري مزارع 
بخش هاي تابعه روستا  استفاده مي شود1.

اگر چه درباره عمر اين قنات ها تاريخ 
دقيق و معيني از طرف اهالي روستا ذكر 

نمي شود، اما با توجه به موقعيت آنها، وجود 
درخت هاي كهنسال در حاشيه مظهر هر 

قنات، ميزان آبدهي و شاخص هايي از اين 
دست، نشانه هايي دال بر چند و چون حفر 
هر قنات مي توان يافت كه به طور تقريبي 

سن آن را مشخص مي كند.

قنات پشت مسجد
اين رشته قنات كه تآمين كننده اصلي آب 

روستاست، از 12 حلقه چاه تشكيل شده 
است كه مادرچاه آن در دامنه هاي كوه 

زي بزرگ ziye-bozorg قرار دارد و 
كوره آن با شيب نسبتًا ماليمي به سمت 

دشت بيارجمند حفر شده است. دبي آب اين 
قنات، چيزي در حدود يك متر مكعب در 
ثانيه است كه عمده آب جاري آن، صرف 

آبياري مزارع و باغات اهالي روستا مي شود 
و بخشي از آن نيز به مصرف حمام عمومي 

روستا مي رسد. با اينحال در گزارشات 
موجود در دهياري روستا هيچ سندي دال 

بر انجام مطالعه اي از طرف ارگان هاي 
متولي سالمت آب (سازمان آب و فاضالب 

يا وزارت بهداشت و درمان و...) درباره 
شاخص هاي سالمت آب، جنس، مقدار 

رسوبات موجود در آن انجام نشده است. از 
اينرو داده دقيقي درباره كميت هاي مربوط 

به آب اين قنات در دست نيست.
مظهر اين قنات در حاشيه مسجد روستا 

قرار دارد و در اطراف آن يك حمام 
عمومي، دو گذرگاه نسبتًا عريض و يك 

درخت چنار قديمي ديده مي شود. 10-15 
متر انتهاي كوره قنات را نيز از داخل با 
لوله هاي سفالي پوشانده اند تا از ريزش 

اين بخش از كوره كه جزء آسيب پذيرترين 
قسمت هاي قنات است، جلوگيري شود. 

پس از آنكه كوره تمام مي شود، آب قنات با 
يك جوي سرباز و نسبتًا هم عرض با كوره 
كه در اصطالح مقني ها به آن هرنج گفته 

مي شود به جوي هاي تقسيم كننده آب 
مي رسد تا به سمت باغ ها، مزارع كشاورزي 

و حمام عمومي روستا و... هدايت شود.
قنات پشت مسجد، قناتي با آبدهي تمام 
سال است كه در ميان اهالي روستا هيچ 
كس، خشك شدن يا حتي بسيار كم آب 
شدن آن را به خاطر نمي آورد. از طرفي 
در حاشيه مظهر اين قنات، چنار مسني 

وجود دارد كه قطر آن در حدود يك متر 
و ارتفاع كنوني آن بيش از 20 متر است. 

با اينحال به گفته اهالي روستا، ارتفاع اين 

قنـــــــــــات 
شـاخص تـمدن ايـران
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درخت بيشتر از مقدار كنوني بوده و چند بار 
به خاطر خم شدن شاخه هاي آن بر روي 
خانه هايي كه در اطراف مظهر قنات قرار 
دارند، قسمت هايي از درخت بريده شده 

است. 
وجود اين درخت چنار كه تداعي كننده 
سنت كاشتن درخت هايي از قبيل سرو، 
ارژن و... در حاشيه منابع آب (چشمه ها، 
قنات ها و ...) در شهرهاي اطراف كوير 

مركزي ايران است، و عدم اطالع اهالي 
از زمان دقيق حفر قنات مي تواند دال بر 

عمر بيش از 150 سال اين قنات باشد. به 
عبارت ديگر، به زعم نگارنده، زمان حفر 

اين قنات به اواسط دوره قاجاريه مي رسد. 
از سوي ديگر در كتاب فردريك جميز 

مابرلي، افسر انگليسي كه در زمان جنگ 
جهاني اول در ايران بسر مي برد، در بخشي 
از كتاب خود به نام عمليات در ايران، ذكر 
مي كند كه در هنگام اقامت در خانخودي، 
مايحتاج خود را از قلعه باال تأمين كرده اند 

كه اين خود نشان دهنده فعال بودن قناتي 
با آبدهي مناسب در آن زمان در قلعه باال 

بوده است كه محصوالت كشاورزي آن 
تأمين كننده برخي از مايحتاج اهالي ساير 

روستاها و شهرهاي كوچك دشت بيارجمند 
بوده است.

قنات جنوبي
رشته قناتي است با آبدهي فصلي كه 

در حدود 5- 3 2چاه  را شامل مي شود. 
محل مادر چاه اين قنات مشخص نيست، 

اما از آنجا كه از سمت جنوب حفر شده 
است به احتمال زياد در دامنه كوه ملحدو 

molhedu حفر شده است و با توجه 
به فاصله كم آن با روستا و فصلي بودن 
آبدهي قنات، نبايد چندان عميق باشد. از 
طرفي اين فاصله كم اين فرض را قوت 
مي بخشد كه كوره قنات با شيب نسبتًا 

تندي به سمت روستا حفر شده است. 
مظهر اين قنات در حاشيه قبرستان جنوبي 

3 روستاست و در زمان آبدهي، آب آن به 

مصرف آبياري تعدادي از باغات شرق روستا 
مي رسد.

قنات كالته عنابو
اين قنات، آب يكي از كالته هايي كه در 

تملك اهالي قلعه باالست را تأمين مي كند 
و تعداد دقيق چاه هاي آن مشخص نيست. 

اما از آنجا كه اين قنات در نقطه مرتفعي 
در دره كم عمقي حائل ارتفاعات جنوب 

روستا حفر شده است، به احتمال زياد تعداد 

چاه هاي آن از عدد انگشتان دست تجاوز 
نمي كند. علي رغم مرتفع بودن مكاني كه 

قنات در آن حفر شده است، آبدهي آن 
دائمي است، اما در طول سال به تناسب 

بارش هاي جوي آن سال به تناوب، كم يا 
زياد مي شود. محل مادر چاه آن مشحص 

نيست اما با توجه به جهت شيب دره و 
راستاي كوره قنات در حاشيه هرنج آن، 

محتمالً  روي دامنه ارتفاعات شمالي ابتداي 
دره قرار دارد. مظهر آن نيز در حاشيه كالته 
قرار دارد كه به يك استخر كوچك منتهي 
مي شود و سرريز آب ذخيره شده در استخر 

به جوي هاي تقسيم كننده مي ريزد و از 
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آنجا به مصرف آبياري زمين هاي زراعي و 
باغات كالته عنابو مي رسد.

قنات طاهرآباد
اين رشته قنات كه آب يكي از كالته هاي 

متعلق به اهالي روستا را تأمين مي كند، 
طوالني ترين قنات روستاست كه بيش از 

20 چاه را شامل مي شود. مادر چاه اين 
قنات در دامنه ارتفاعات غرب روستا قرار 

دارد و مظهر آن با فاصله اي نسبتًا زياد در 
دشت بيارجمند قرار گرفته است. با توجه 

به اين فاصله، به احتمال زياد كوره قنات با 
شيب ماليمي حفر شده است و از آنجا كه 
دبي آب آن بسيار كم است و به تناوب نيز 

كم و زياد مي شود، محتمًال مدت زيادي 
است كه اليروبي نشده است. مظهر اين 

قنات با يك هرنج طوالني به استخر بزرگي 
منتهي مي شود و سرريز آب ذخيره شده در 
اين استخر به جوي هاي تقسيم كننده آب 
مي ريزد كه بناي ارگ مانند نسبتًا بزرگي 

را دور مي زنند و زمين كشاورزي و باغ هاي 
پائين دست آن را آبياري مي كنند.

نظام سنتي تقسيم آب در قلعه باال
آبي كه از اين چهار قنات به دست مي آيد 

بين زمين هاي زراعي پائين دست آن 
تقسيم مي شود و بسته به تعداد اين زمين ها 

به هر كدام بين دو تا پنج نوبت در هفته 
سهم آب مي رسد. از آنجا كه اين نوبت ها 

تمام 24 ساعت روز را در بر مي گيرند، هر 
نوبت ها در وقت بخصوصي از روز قرار 

دارد و در صورت عدم استفاده از آن قابل 
جبران نيست. براي تعيين طول هر مدت، 
پيمانه اي معروف به فنجان وجود دارد كه 
نام آن از ابزاري شبيه به ساعت آبي كه 

سابق بر اين مورد استفاده اهالي روستا قرار 
مي گرفت، اخذ شده است. اين ابزار كه در 
گذشته مورد استفاده قرار مي گرفت از يك 

تشت و يك كاسه كوچك فلزي تشكيل 
شده بود. در كف كاسه كوچك، سوراخ 

ريزي وجود داشت كه وقتي آن را در تشت 
پر شده از آب مي گذاشتند، به مرور زمان 
پر مي شد و زمان پر شدن و در آب فرو 

رفتن كاسه، طول مدت 24 ساعت شبانه 
روز را به بازه هاي مساوي تقسيم مي كرد. 
هر كدام از اين بازه ها يك فنجان ناميده 

مي شد و بر روي مسير تقسيم آب نيز 
اتاقكي به نام فنجان خانه وجود داشت كه 
يكنفر در آن مي نشست و مسئوليت تعيين 

تعداد فنجان هاي سهم آب هر كس را 
محاسبه مي كرد.

امروزه نيز همين اصطالح فنجان بكار 
مي رود اما به جاي تشت و كاسه از ساعت 

استفاده مي شود. با اينحال هنوز هم 
اصطالح فنجان بكار برده مي شود كه براي 

اهالي روستا برابر با 5 دقيقه است. تمام 
صاحبان زمين كه نوبت آب دارند، هر هفته 

ساعت خود را با هم تنظيم مي كنند تا در 

زمان شروع و اتمام نوبت آب اختالفي 
پيش نيايد و مالكاني كه زمين هايشان 
از يك جوي آب مي گيرد تشكيل يك 

گروه كاري را مي دهند كه در يك نوبت 
آب دريافت كنند. اين گروه هاي كاري 

كه واحد توليدي-تعاوني روستا به شمار 
مي آيند معموًال از يك خانواده اند كه اغلب 
زمين هايشان در كنار يكديگر قرار گرفته 

است و به همين جهت به نام خانوادگي يا 
بزرگترين فرد گروه نامگذاري مي شوند.

حتى مالكانى كه به شهر مهاجرت كرده اند 
هنوز هم نوبت آبشان به رسميت شناخته 
مي شود و اين موضوع جالب است كه در 
غالب موارد وي در زمان سهم آب خود 

سِر زمين حاضر مي شود و از سهم آب خود 
براي زمين خود يا زمين خويشاوندان خود 

استفاده مي كند كه نشان دهنده اهميت آب 
در روستاي قلعه باالست.

اين نظام دقيق تقسيم آب نشان مي دهد 
كه علي رغم كمبود آب در دشت بيارجمند 

و مناطق حاشيه كوير مركزي، آبي كه از 
سفره هاي آب زيرزميني كسب مي شود تا 
جايي كه ممكن است مورد استفاده قرار 

مي گيرد و نه تنها از هدر رفت آب جلوگيري 
مي كند كه به خوبي به نيازهاي اهالي 

روستا پاسخ مي دهد.

منابع و ماخذ 
1. كه در اصطالح محلي به آنها كالته مي گويند. معموًال كسي در اين كالته ها اقامت تمام سال ندارد و اغلب آنها داراي حصاري خشت و گلي ارگ مانندي هستند.

2 . علت معلوم نبودن تعداد دقيق چاه هاي اين قنات، به نظرات متفاوت اهالي در اين باره بر مي گردد و از آنجا كه روي تمام چاه هاي اين قنات پوشانده شده است، به سختي 
مي توان درباره صحت و سقم اين نظرات داوري كرد

3. قلعه باال سه قبرستان دارد كه هر سه در جنوب روستا قرار دارند. فبرستان اصلي در سمت جنوب شرقي روستا، با كمي فاصله از روستا و در كنار جاده خاكي قلعه باال-
كالته عنابو، قبرستان ديگري در جنوب روستا و در محوطه كوچك مسطحي، در دامنه كوه ملحدو و قبرستان كوچك ديگري در جايي حائل بين اين دو قبرستان.
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 فاطمه ظفرنژاد 

دومين همايش ملى بحران زيست 
محيطى پارك ملى درياچه اروميه در 
آخرين روزهاى تيرماه 1389 از سوى 

دانشگاه پيام نور، استاندارى آذربايجان 
غربى، دفتر طرح حفاظت از تاالب هاى 
ايران، سازمان حفاظت از محيط زيست 

استان آذربايجان غربى، پارك علم و 
فن آورى استان آذربايجان غربى، مركز 

تحقيقات آرتمياى كشور، و دانشگاه اروميه 
در نقده برگزار گرديد.  كمابيش مانند 
گذشته مسئوالن متمايل به توسعه با 

ساخت و سازهاى ناپايدار، گناه همه چيز 
را به گردن بيگناه ترين ها انداختند.  يعنى 
همانا طبيعت بى زبان و كشاورزان مولد.  

طبيعت متهم به خشكاندن درياچه با كمى 
بارندگى و گرما و.... شد.  وكيل مدافعى 

هم نداشت كه بگويد پس چرا طبيعت در 
8 هزار سال گذشته از آن زمان كه تمدن 
غنى پيرامونش شكل گرفت، از آن زمان 

كه نامش چيچست بود، و از آن زمان 
كه نامش اورميه بود و.... هرگز نخشكيد 
و چنين اتهامى نخورد؟ مگر با اين نسل 

دشمنى دارد؟ ديگر متهم يعنى كشاورزان و 
جوامع بومى متهم شدند كه با حفر چاه در 
پيرامون درياچه گويى سبب خشك شدن 
آن شده اند! اين متهم نيز وكيل مدافعى 

نداشت كه بگويد مگر مى شود درياچه اى 
به اين وسعت را با آب كشيدن از سفره 
هاى زيرزمينى مجاورش خشكاند؟  آب 

كشيدن بيش از اندازه در سفره هاى مجاور 
تنها ممكن است آب سفره ها را شور كند 
اما نمى تواند سبب نابودى درياچه شود. 

سهم 5 درصدى سدسازى در بحران 
پارك ملى و خشكيدن آن، از سوى معاونت 

عمرانى استاندارى آذربايجان غربى اعالم 
شد كه البته در سخنرانى هاى جامع نگر 
همين همايش دوروزه نيز نادرستى آن به 
اثبات رسيد. حتى يكى از استادان دانشگاه 
تهران همه بحران را از چيزى دانست كه 

وى نامديريت منابع آب ناميدش. 
رويكرد سخت افزارى يا راهكار 

سازه اى كه معاونت عمرانى استاندارى 
آذربايجان غربى آن را اعالم كرد تصويب  

4000 ميليارد براى ساخت يك سامانه 
انتقال آب (از زاب دياله..) به حجم ساالنه 

500 ميليون مترمكعب براى درمان 
وضعيت بحرانى درياچه اورميه بود.  همانا 

راهكار اشتباه ديگرى كه ارائه شد تا 
روى اشتباهات مديريت سازه اى دولتى 

و سدسازى هاى نيازسنجى نشده، و ژرف 
انديشى نشده شركت هاى دولتى شايد 

سرپوش بگذارد كه خواهيم ديد نمى تواند.  
اين راهكار، همانا از آب كره گرفتن باز هم 

بيشتِر شركت هاى ناپاسخگوى ساخت و 
ساز در آبخيزهاست. اين راهكار همانا دفع 
فاسد به افسد است كه  در برون به بهانه 

چاره جويى براى درياچه، و در نهان به 
هدف سودجويى بيشتر شركتهاى ساخت و 

ساز در آبخيزها عرضه شده است. 
سازمان محيط زيست استان 

آذربايجان شرقى با سهم 5 درصدى 
سدسازى مخالفت كرد. نماينده اين سازمان 

پس از بررسى شرايط بحرانى اين پارك 
ملى و خشكيدن فاجعه بار درياچه، اعالم 

كرد كه با سهم 5 درصدى سدسازى موافق 
نيست.   

تمركز بر فنون اندازه گيري، محتواى 

بسياري از مقاالت همايش بود كه بيشتر 
بر الگوهاي رياضي و رايانه اي استوار 

بود تا تحليل و آسيب شناسى اين مساله 
مهم ملى.   بيشتر مقاله هاى ارائه شده 

با موضوع همايش يعنى بحران در پارك 
ملى اروميه ارتباط مستقيم نداشتند يا آنكه 
بيشتر خشكسالى و اقليم و طبيعت را عامل 

خشكى و كاهش آب و ناپديدى درياچه 
قلمداد مى كردند. مقاالتى كه به مساله 
بسيار مهمى چون ساخت 40 سد در 14 
آبخيز مشرف به درياچه نپرداختند.  اين 
گونه گريز از تحليل جامع نگر و گرايش 
به فن گرايى صرف، از آنجا كه فرانگر و 
ژرف نگر نيست توسعه را به ضد توسعه 

بدل مي كند. كاربرد برنامه ريزي ياضي، 
آماري، شبيه سازي و الگوسازي رايانه 

اي در مديريت منابع طبيعي دهه هاست 
منسوخ شده و مفاد دستور 21 جانشين آن 

شده است. 
آسيب شناسى جامع نگرانه بحران 

نيز محتواى برخى مقاله ها بود. اين رويكرد 
با توصيه به ارتقا آموزش محيط زيست و 
توسعه پايدار، مديريت منابع آب در كشور 
و نيز اثرات بيابانزايى سدها را مهم ترين 

عوامل بحران پارك ملى اورميه اعالم كرد 
و اصالح اين شيوه نادرست را ضرورى 

دانست.  تحليل هاى فرانگرانه، سدسازى را 
مهم ترين و يا تنها عامل خشكيدن درياچه 

دانستند. 
چيچست يا  اورميه دومين درياچه 

شور جهان، فهرست شده در پيمان رامسر، 
و يكى از مهم ترين پيكره هاى آبى 

كشور است. حوضه آبريز اروميه 51876 
كيلومترمربع وسعت دارد (3٪   مساحت ٪  
كل كشور) و 14 رودخانه مهم مانند زرينه 
رود، سيمينه رود، گدار، باراندوز، شهرچاى، 
نازلو، و زوال با آورد  5,5 ميليارد مترمكعب 

درسال به اين درياچه مى ريزند.  دشت 

پُــــرِســـــه 
بزرگترين درياچه كشور

اورمـــيـــــه
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هاى مهمى مانند دشت تبريز، اورميه، 
مراغه، مهاباد، مياندوآب، نقده، سلماس، 

پيرانشهر، آذرشهر و اشنويه دراين  حوضه 
قرار دارند كه شرايط بوم شناختى و زيستى 
آنها با شرايط درياچه پيوند تنگاتنگى دارد. 
درياچه 102 جزيره دارد و در دهه گذشته 

صدها هزار هكتار از سطح درياچه آن 
كاهش يافته و به شوره زار خطرناكى بدل 

شده است. سازمان محيط زيست پيش 
بينى كرده كه درياچه تا 6-5  سال ديگر 

بكلى ناپديد خواهد شد و زندگى نزديك به 
6 ميليون انسان در خطر جدى قرار خواهد 

گرفت. گرچه كه هم اينك نيز اين خطر 
بسيار ملموس است.

دومين زيستگاه مهم آرتميا در جهان 
و تنها زيستگاه آرتميا اروميانا، به سبب 
عدم ورود آب و شور شدن بيش از حد 
آب درياچه به جايگاه مرگ ارتميا بدل 

شده است. آرتميا خوراك فالمينگوها و 
پرندگان مهاجر درياچه است. از ميان رفتن 
اين نخستين پله زنجيره غذايى از پرنده تا 

پستاندار اين پارك ملى را با خطر روبرو مى 
سازد.  و اينك خطر به انسان رسيده است.  

درياچه در چند سال آينده بكلى خواهد 
خشكيد و شوره زار نزديك به  5 هزار 

كيلومترمربعى، تغيير آب و هوا و گرم شدن 
منطقه، پيشروى نمك به سوى اراضى 

كشاورزى و تخريب آن و خالى شدن صدها 
روستاى ديگر، اضافه بر بسيار روستاهايى 

كه در مخزن سدها بزور تخليه شدند، را به 
ارمغان خواهد آورد.

آب درياچه از گروه آب هاى كلروره 
سديك و ِگل آن هم از گروه ِگل هاى 
كلروره است و خاصيت درمانى دارد. در 

گذشته هر تابستان ميليونها گردشگر 
از سراسر جهان به اين شهر مى آمدند 

و  مهمانخانه ها و مهمانسراهاى ساحلى 
درياچه رونقى دلپذير داشت. خشك 

شدن درياچه و ريزگردهاى برخاسته از 
نمكزارهاى آن، خاصيت درماني ساحل، 

گردشگر، مهمانپذير را ناپديد كرده است.  
زيان هاى ناشى از دستكارى بى فايده در 

طبيعت به مردم و جوامع بومى پيرامون 
درياچه رسيده است كه نه تنها گروهى از 
آنان معيشت خود را از دست داده اند كه 
گروه ديگرشان يعنى كشاورزان به گناه 

ناكردة خشكاندن درياچه متهم اند.
تجربه تلخ خشكيدن درياچه آرال 
در درياچه اورميه تكرار مى شود.  درياچه 

آرال پس از ساخت سد روى رودخانه 
هاى مشرف به اين حوضه آبريز مانند رود 
سيحون (سيردريا) و رود جيحون (آمودريا) 

كم كم خشكيد.  اينك بيش از نيمي از 
مردم بومي اين بزرگترين 

درياچه آب شيرين جهان (در 
گذشته)، وضعيت سرطانى يا 

پيش سرطانى دارند و 17 جور 
سم حشره كش در شير مادران 

پيدا شده است. خشك شدن 
درياچه هواى معتدل منطقه را 
به هواى گرمسيرى با بادهاى 

نمكى بدل خواهد كرد و به 
محيط زيست اين پارك ملى 

آسيب زيادى خواهد زد. در 
حقيقت بايد منتظر اثرات 

ناسازگار و تلخ  خشكى درياچه 
بر سالمت مردم، بر معيشت 

مردم، بر كشاورزى و بر ديگر 
فعاليت هاى آنان باشيم. 
كامبيز بهرام سلطانى مى 

نويسد «ده سال پيش وضعيتى 

كه امروز بوجودآمده براى مسئولين طرح 
جامع مديريت يكپارچه درياچه اورميه پيش 

بينى شد ولى گوش شنوايى يافت نشد... 
با كاهش سطح درياچه، انرژى حرارتى 

دفع شونده...و توان درياچه در تعديل 
اقليم، كاهش مييابد... ازديدگاه تحليل 

سيستمى، درياچه و محيط وارد يك دور 
بازخورد(فيدبك) مثبت ميشوند كه نميتواند 
به نتيجه مطلوب بيانجامد...نقاط با ارتفاع 

كمتر از 2000 متر، مانند اورميه، تبريز، 
مهاباد، مياندوآب، سلماس، مراغه، نقده، 
اشنويه، سراب، در محدوده اين تغييرات 

قرار ميگيرند».
سدسازى مهم ترين عامل وضعيت 

بحرانى درياچه است. نگاهى به 
سدهاى كشور و سدهاى اين حوضه نسبتا 

شمار سد هاى حوضه
 آب ريز اروميه

مطالعاتى

40

اجرايى

12

 بهره بردارى

40

مجموع

92

ماخذ: تارنماى سازمان مديريت منابع كشور. مهر 1389   
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كوچك اما مهم نشان دهنده افراط در 
ساخت و ساز در آبخيزهاى مشرف به اين 

حوضه آبريز است. جدول پيوست كه از 
تارنماي شركت توسعه منابع آب كشور 
اخذ شده روند شگفتي برانگيز سدسازي 

در حوضه آبريز وجود 92 سد در فهرست 
سدهاى اين حوضه كوچك را نشان مي 

دهد.  40 سد ساخته شده،  12 سد در 
دست ساخت و 40 سدهم در دست مطالعه 

است. ساخت اينهمه سد در استاني كه 
بارندگى مناسبى دارد و ديمزارهاى آن با 

اندك سرمايه گذارى در اصالح شيوه هاى 
كشت و داشت و برداشت مى توانند غله 
و حبوبات ديم و حتى باغات ديم (انگور) 

پردرآمدى داشته باشند شگفتي برانگيز 
است. نابسامانى و ناپاسخگويي در مديريت 

منابع آب كشور كه تنها بر مديريت سازه 
اى- سخت افزارى استوار است، نه تنها به 

تصميم گيرى هاى دولتى بسيار پرهزينه 
و ناقض اصول 44 و 48 و 50 قانون 

اساسى انجاميده كه  كشاورزان، عشاير، و 
ساير اقشار مولد جوامع بومى حوضه هاى 
آبخيز را با آسيب هاى گاه جبران ناپذير 
روبرو ساخته است.  ناپديد شدن درياچه 

اروميه يكى ازپيامدهاى اين مديريت 
ناپاسخگوست. 

تنها سه سد زرينه رود، سيمينه رود، 
باراندوز، به ترتيب 605 ميليون مترمكعب، 

269 ميليون مترمكعب و 164 ميليون 
مترمكعب، رويهم 1,1 ميليارد مترمكعب يا 
يك پنجم ورودي درياچه، را در خود نگه 

مى دارند و ازورود آن  به درياچه جلوگيرى 
مى كنند. جالب اينكه سد زرينه رود مانند 
بسيار ديگر سدهاي كشور براي تامين آب 

دشتهايي ساخته شد (در مياندواب) كه 
بكمك شبكه هاى سنتى آبيارى مى شدند 
ونيازي به سد نداشتند. پس از ساخت سد 
زمين هاي پائين دست زهدار و غيرقابل 

كشت شدند و هزينه زهكشي سنگين آنها 
نيز بر دوش  بودجه عمومي كشور افتاد.
انتقال حوضه به حوضه از جاهاى 

ديگر نه تنها دردى را درمان نمى كند كه 
بر مشكالت مى افزايد و خود پيامدهاى 

خواهيم بزرگترين درياچه جنوب غرب آسيا 
را با آن پر كنيم؟ 

تغيير كارايى آبيارى كارى است 
درست كه مى بايست پيش از ساخت 

سدها به آن مى پرداختيم . و البته امروز 
درمان خشكيدن درياچه نيست چون اگر 
سدها بمانند آب صرفه جويى شده بازهم 

پشت درياچه سدها جمع خواهد شد.  و 
اگر قرار است دريچه سدها را بازكنيم 

كه تنها راهكار حقيقى و درست و بدون 
هزينه بيشتر است، چرا امروز باز نكنيم؟ 
با باز كردن دريچه سدها كشاورزان خود 

به افزايش كارايى آبيارى اقدام خواهند 
كرد.  5 سال ديگر بسيار دير است و احياى 

درياچه ممكن نخواهد شد.
باز كردن دريچه سدها و انجام 

فورى بررسى هاى احياى حوضه 
آبريز در كوتاه مدت و برچيدن 
سدها در بلند مدت تنها چاره كار و 

نخستين گام است كه به هيچ روى نمى 
توان و نبايد آن را ناديده گرفت.  چاره 

عضوى كه به سبب محكم بستن از باال در 
حال سياه شدن و مردن است تنها برداشتن 

بند و باز كردن راه رگهاى خون رسان به 
آن است نه وقت و هزينه تلف كردن براى 

قاروره شناسى.  پس از باز كردن دريچه 
سدها، راهكارهاي غيرسازه اي و نرم 

افزارى مانند اصالح الگوي مصرف، بسيار 
زودبازده تر، كم هزينه تر، و كم پيامدتر 
از روشهاى سازه اى و انتقال حوضه به 
حوضه و يا شوخِى بارورى ابرها خواهد 

بود. بكار گيرى موازين افزايش كارايى آب 
و بازچرخانى و.. كه در سياستهاى كلى 

اصالح الگوى مصرف بدرستى تكليف شده 
اند همراه با برچيدن سدها كه بهتر است 

هرچه زودتر انجام شوند، احياى درياچهدر 
بلندمدت را تضمين مى كنند.

گرانبارترى نيز دارد.  هرگونه هزينه گذارى 
براى ساخت سامانه انتقال هدردادن پول 
محدود كشور است.  اينكه مثال انتقال از 

زاب يا دياله يا.. بتواند ساالنه 500 ميليون 
مترمكعب انتقال دهد را بايد با شك كامل 

نگاه كنيم. اعداد و ارقامى كه مشاوران ارائه 
مى دهند غالبا بيش برآوردهاى معنى دارى 

نشان مى دهند. اين شركت ها ارقام سود 
سدها يا آورد رودها يا... را بسيار بزرگتر 
از آنچه هست نشان مى دهند. مگر نه 

اينكه نزديك به 60 درصد حجم سدهاى 
كشور خالى است؟ از سوى ديگر مشاوران 

و شركتهاى سدساز هزينه ها را بسيار 
كمتر از واقعيت نشان مي دهند. نگاهى به 
هزينه هاى كمرشكن تزريق بتن در عمق 

چند صد مترى پاى سدهاي الر، كرخه، 
آبشينه، و... كه گفته شد چندين برابر هزينه 
ساخت خود سدها بوده، بايد ما را با حقايق 
سدسازى كشور بيشتر آشنا سازد. مشاوران 

ساخت و ساز در آبخيزها از پيامدهاى 
اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى چيزى 

نمى گويند يا آنها را بسيار كمرنگ وانمود 
مى كنند. اما اگر با مشكل فرار آب در 

زاگرس كارستيك روبرو نشويم و گيريم كه 
رقم درست باشد نيز ورود اين 500 ميليون 

مترمكعب آب بسيار پرهزينه، پاسخگوى 
نياز و حقابه 5,5 ميلياردى درياچه نيست. و 
با هزار اما و اگر شايد 10 درصد نياز درياچه 

را نيز پاسخگو نباشد. ديگر زمان تكرار 
اشتباهاتي به اين بزرگى گذشته است. 

باروروى ابرها، فناورى تخّيلى،  ناكارآمد، 
پرهزينه و بى خاصيتى است كه از سوى 

وزارت نيرو و تائيد كنندگان محيط زيستى 
اش، براى تامين 20 درصد نياز درياچه 

نسخه پيچى شده است. يا نمى دانيم كه 
20٪   حقابه اروميه ساالنه بيش از 1 
ميليارد مترمكعب است و يا نمى دانيم 

كه تجربه بارورى ابرهاى كشور در همه 
اين سالها تاكنون شايد چند ده ميليون 

مترمكعب هم آب تحويل نداده كه حاال 
بخواهد سالى 1 ميليارد مترمكعب آب نثار 
درياچه كند. يزد را كه مى خواستيم بدين 

روش سبزوخرم كنيم شد؟ كه حاال مى 
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 فاطمه ظفرنژاد
 

اصفهان زيباترين شهر جهان در خاموشي 
زاينده رودش اندوهگين و افسرده است. 
در ارديبهشت ماه، دومين ماِه بهار بسيار 

پرباران 1388، در دو سوي پل هاي زيباي 
اين شهر كه از شاهكارهاي معماري 

جهان به شمار مي روند، زنده رود چنان 
فروخشكيده كه رهگذران، ديگر نيازي به 

گذشتن از روي پل ها احساس نمي كنند 
و گام زنان بستر پهناور و خشك را 

مي پيمايند. گفته مي شود در باالدست، 
آمار بارندگي در برخي روزها به بيش از 

300 ميلي متر هم رسيد اما پل خواجو، پل 
شهرستان و سي و سه پل سوگواراني در 

ميان سوگواران ساحل نزديك اند. 
در باالدست آبخيز، ساخت سدها و 

سامانه هاي انتقال، بي  هيچ دغدغه درباره 
سرنوشت صاحبان آب و حقابه ها در 

پايين دست، سال ها و سال ها ادامه يافته 
است و البته هرگز هيچ ارزيابي  از اثرات اين 
هجوم و تجاوز به حقوق روستائيان و جوامع 

بومي  و نيز تجاوز به طبيعت انجام نشده 
است. ويالهاي كنار درياچه سد زاينده 

رود نيز افسانه هاي دارند گفتني. خروشان 
ماندن رودخانه و تحقق حقابه كشاورزان 

پايين دست و زنده ماندن تاالب گاوخوني، 
با پرآب ماندن درياچه سد مغايرت دارد. سد 
بايد پرآب باشد تا بتواند بهره برداري شود و 
نيز در خوشي صاحبان ويالهاي مشرف به 
آن نقصى   ايجاد نشود. اين شايد عيني ترين 

دليل وجود سد زاينده رود است، و گرنه 
تقسيم حقابه زاينده رود از قرن ها پيش در 
شبكه اي بسيار منظم و انديشمندانه انجام 

شده بود.
شبكه سنتي زاينده رود هنرمندانه به همه 

جا و حتي به تاالب گاوخوني نيز آب 
مي رسانيد. سد ساخته شد، تا زمين هايي كه 
آب داشتند را دوباره آبياري كند، البته ناتوان 
از مسئوليتي كه به ظاهر برايش نوشته شده 
بود تنها توانست محلي براي خوش گذراني 

گروهي خاص باشد.
پايين دست آبخيز

پس از گذر از اصفهاني كه با زاينده رود فرو 
خشكانده شده ديگر نصف جهان نيست، 

اگر به دنبال سرنوشت رود باشيم با گذشتن 
از تاريخي كهنسال، فاصله اصفهان، دشتي، 
زيار، برسيان و اژيه را به طول 109 كيلومتر 
طي كرده و به «ورزنه» آخرين شهر آبخيز 
در 30 كيلومتري تاالب گاوخوني مي رسيم. 

راه 110 كيلومتري ديگري اصفهان را به 
كوهپايه، سپس به قورتان با قلعه تاريخي 

عصر آل بويه آن و بعد از آن به ورزنه 
با كبوترخانه هاي بزرگ ساختمان هاي 
حامل معماري درخشان و پايدار بومي 

 منطقه مي رساند. انجمن دوستداران ميراث 
فرهنگي و گردشگري شهر ورزنه، تاريخ 

اين شهر را از هزاره سوم مي دانند و شواهد 
زيادي از جمله بناي مسجد جامع ساخته 
شده روي بقاياي يك آتشكده ساساني، 
آراسته با كتيبه هاي عصر تيموري، مويد 
اين ادعاست. گويش خاص منطقه كه از 
گويش پهلوي ساساني به جا مانده و نيز 
آداب و پوشش زنان، نمايان ساز هويت 

ديرينه اين جامعه بومي  در پايين دست ترين 
بخش هاي آبخيز زاينده رود است.

مردم ورزنه مي گويند كه پس از ذخيره و 
انحراف آب در باالدست ها، به بخش زيادي 

از اين اراضي آب نمى رسد و اين اراضى 

باير و بيابانى شده اند و كشاورزان دسترسي 
بسيار كمي  به آب دارند. با وجود خشكي 
زاينده رود در باالدست ها، زير پل آجري 
تاريخي ورزنه با طول 86 متر و عرض 

6/5 متر و ارتفاع 6 متر كه در زمان صفويه 
ساخته شده، گذر آب ديده مى شود، اين آب 

در حقيقت پساب كارخانه هاي باالدست 
است كه تصفيه نشده در بستر خشكيده 

زاينده رود رها شده و وارد شهر ورزنه 
مي شود. اين پساب سمي زمين هايي را كه 
حقابه شان در سد زاينده رود به ناحق ضبط 

شده را شور و تخريب مي كند و نيز ورود 
آن به تاالب، آخرين بازمانده هاي گونه هاي 

جانوري را به مرگ دسته جمعي محكوم 
كرده است. عكس هاي تاالب بيانگر 

سرنوشت دهشتناك تاالب و همه موجودات 
و جوامع وابسته به آن است. 30 كيلومتر 
پس از ورزنه به چاهه زاينده رود يعني به 

تاالب گاوخوني مي رسيم.
آن گونه كه مردم مي گويند گاو خوني يا 
گاو خواني به معناي بزرگ چاهه است. 
گاو خوني 25 كيلومتر طول، 15 كيلومتر 

عرض و 470 كيلومتر مربع وسعت داشته 
است. اين تاالب يكي از 22 تاالب ايران 

به شمار مي رود كه در سال 1354 به ثبت 
پيمان نامه بين المللي رامسر رسيد. ارتفاع 

تاالب از سطح درياي آزاد 1470 متر و 
بيشينه ژرفاي آن يك متر بود. تاالب 

 خــــــاموشى
 زاينده رود،

  مرگ تاالب 
گـــاوخونى 

تاالب گاو خوني
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تا پيش از مرگ خود همه ساله ميزبان 
شمار زيادي پرندگان مهاجر كه اين محل 

را براي زمستان گذراني و جوجه آوري بر 

مي گزيدند.
اينك تاالب نه ديگر آنگونه كه از نامش 
برمي آيد بزرگ است و نه ديگر آبي دارد. 

تا دوردست ها نه نيزاري، نه زيستگاهي، نه 
ماهي و جانور آبزي، نه دوزيست و جانور 

كنارآبزي و نه پرنده مهاجري. هرچه هست 
كويري است برهوت كه زمينش از خشكي 
مي تركد و قاچ هاي ژرف دارد؛ كويري كه 
با هر وزش باد، گرد و خاك و غبار پر از 

مواد شيميايي به جا مانده از پساب رها شده 
كارخانه هاي باالدست را به كام كودك، پير 

و جوان جوامع بومي  پيرامون مي ريزد.
پيامد ساخت و ساز در آبخيز بر 

جوامع بومي
نيل پستمن، در كتاب «تكنوپلي» خود 

از دلباختگان فناورى سخن مي راند و نام 
فن گرا يا فن ساالر (technophile) را بر 
آنها مي نهد. فن گرايان مانند يك عاشق 

به تكنيك و فناوري مي نگرند بي آنكه 
لحظه اي نقاب از چهره آن بردارند يا اندكي 

به پيامدهاي آن بينديشند. پستمن چنين 
ادامه مي دهد: «اين چنين انسان هايي 

خطرناكند و بايد با احتياط با آنان روبرو 
شد». سد بسيار بزرگ زاينده رود با ظرفيت 

ذخيره 1200 ميليون متر مكعب در 1348 
به دست  مهندسان شركت هاي غير 

ايراني منتفع در ساخت وساز در آبخيزها 
ساخته شد. در زماني كوتاه پس از ساخت 
سد، روستاهاي پايين دست و نزديكترين 

همسايگان تاالب گاوخوني از جمله 
روستاي شاخ كنار متروكه شدند. كشاورزان 

با دستي كوتاه از همه جا، زمين هاي 
موروثي پر رونق شان را كه با ساخت سد 

به كويري بي آب و باير بدل شده بود، رها 
كردند و به سرنوشتي نامعلوم و تلخ در 

حاشيه شهرها محكوم شدند. اهالي منطقه، 
زمان خالي از سكنه شدن شاخ كنار را 

همان زمان ها اعالم مي كنند. ويرانه هاي 
اين روستاي كهنسال در 10 كيلومتري 

تاالب در پايين ترين نقطه رودخانه زاينده 

رود حكايت غم انگيز تجاوز به حقوق 
جوامع بومي، ناديده گرفتن حقابه آنها از 

رودها و پايمال كردن حقوق ديرينه چندين 
هزارساله آنها بر تاالب هاست. اهالي ورزنه 

مي گويند كه حق آنها از آب زاينده رود در 
اسناد بجا مانده از عهد صفوي و حقابه هايي 
كه شيخ بهايي براي آنها درنظر گرفته بود، 
بازتاب يافته است. تقسيم آب زاينده رود با 
كمك دانش حقيقي شيخ، چنان انجام شده 

بود كه تا پايين ترين بخش ها، حقابه  بران 
سهم خود را مي يافتند و طبيعت نيز سهم 

خود را مي يافت.
50 سال ساخت و ساز در آبخيزها با 

نام توسعه، پيامدهاي بسيار ناگواري بر 
كوهستان ها و دشت ها، جوامع بومي  و 

كشاورزان و نيز بر تاالب گاوخوني بر جاي 
گذاشت. غصب حقابه ها كم كم از روستاهاي 

مجاور تاالب به سوي باالدست آبخيز به 
پيشروي پرداخت و بخش بزرگي از اراضي 

كشاورزي ورزنه را در برگرفت. ورزنه از 

سال 1347 داراي شهرداري بوده و شهر 
محسوب مى شد، در صورتى كه هم اكنون 
بخش بسيار بزرگي از اراضي كشاورزي  اش 

به كويري خشك بدل شده است.

سد در دست بهره سد اجرايىسد مطالعاتىدستگاه اجرايى
بردارى

مجموع

1921738آب اصفهان
126321آب چهار محل بختيارى

ماخذ: تارنماى سازمان مديريت منابع كشور. مهر 1389   
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جمعيت ورزنه تنها 13500 نفر است و 
در صورتى كه حقابه ى آن غصب نشده 
بود، اين شهر عالوه بر قطب كشاروزى 

ميتوانست يكى از مهمترين مراكز 
گردشگرى ايران نيز باشد، بويژه كه توان 

تواماني از يادگارهاي تاريخي و يادگارهاي 
طبيعي را دارا بود. اين شهر مي توانست 
تا اين حد مهاجر فرست نباشد و شايد 

ده ها و صدها برابر جمعيت كنوني جمعيت 
داشت. ماهيگيري پررونق تاالب، بخشي از 
معيشت اهالي روستاهاي منطقه و نيز ورزنه 
را تشكيل مي داد، در صورتى كه خشكاندن 

تاالب، ماهيگيري، شكار، گردآوري گياهان 
خودرو و ديگر مباني معيشتي زيستي متكي 

به آن را از ميان برد. بيابانزايي ناشي از 
ساخت وساز از باالترين نقطه تا پائين ترين 

نقطه آبخيز به  شدت محسوس است و 
از 50 كيلومتري تاالب كامال چشمگير 

مي شود. خشكيدن تاالب، گرد و غبارهاي 

دائمي  و خشكي زياد اقليم منطقه را به 
دنبال داشت.

نخوت و بي بصيرتي فن ساالران
سازمان آب منطقه اي سابق اصفهان كه با 

استاني شدن سازمان هاي آب در مجلس 
ششم به دو سازمان آب اصفهان و چهار 

محال بختياري تبديل شد 59 سد در پرونده 
ساخت و سازهاي خود دارد. تراوشات 

ذهني فن ساالران سدساز، جز زيان براي 
مردم به  ويژه كشاورزان و روستائيان مولِد 

خوراك، ثمري نداشته است. متاسفانه 
شركت هاي ساخت و ساز وطني پس 

ازرفتن شركت هاي چند مليتي فرنگي سراز 
پا نشناخته به ساخت و سازدرآبخيزهاادامه 

دادند. به قول خواجه شيراز « سر شكم آمد 
و عيبم بگفت روياروي، شكايت از كه كنم 

خانگي است غمازم».
ليوتار در گزارشي درباره دانش مي نويسد 

«فن ساالران اعالم مي كنند كه نمي توانند 

به چيزي كه جامعه آن را به عنوان نيازهاي 
خود معرفي مي كند اعتماد كنند، آنان 
مي گويند كه جامعه نمي تواند نيازهاي 

خود را بشناسد، زيرا اين نيازها متغيرهايي 
مستقل از فناورى هاي جديد نيستند. 
اين امر در واقع نخوت و بي بصيرتي 

تصميم گيران به شمار مي رود» نخوت و 
بي بصيرتي ما دانش نياموختگان فارغ 
التحصيل از دانشگاه هاي كشور چنان 

سرنوشتي براي رودها و آبخيزها و شهرها 
و دشت هاي كشور رقم زده است كه هجوم 
مغوالن را به ياد مي آورد. با اين تفاوت كه 

مغوالن پس از تصرف تمدن هاي كهن، 
بي درنگ دانستند كه نمي دانند و ياد گيري 

دانش بومي  ژرف ايران زمين را پيشه كردند 
اما فن ساالران حتي نمي دانند كه نمي دانند 
و بيش از 5 دهه است كه در جهل مركب 
به تخريب ادامه مي دهند. زهي شوربختي 

كه اين تخريب را توسعه نيز مي ناميم.
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سونا داوودى

«شركت هاى سدساز، دههاسال برقابى 
را توليد كننده انرژى پاك بدون نشر گاز 

گلخانه اي معرفى مي كردند. با گذشت 
زمان روشن شد كه اين ادعاى شركت هاى 
سدساز مانند ديگر ادعاهاى راستى آزمايى 

نشده آنان درست نيست. ادعاهايى در 
راستاِى گسترش و رونق سدسازى. 

نزديك به سه دهه پيش ساخت برقابى ها 
در جهان كم و بيش متوقف شد. اروپا با 

وجود امكانات بالقوه فراوان براى برقابى ها، 
به ديگر شيوه هاي توليد نيرو از جمله 

نيروگاه هاي گازى روى آورد و با خريد گاز 
از روسيه به اين شيوه، برق تامين كرد. 

همزمان نيروگاه هاي خورشيدى نيز در همه 
جهان با اقبال روبرو شد. حتى در كشور 
نروژ با امكان گسترده ساخت برقابى (به 
سبب شرايط پستى بلندى مناسب و نيز 
بارندگى و آب فراوان)، و عليرغم آفتاب 

كمرنگ قطبى در كمتر از يك چهارم 
ماه هاي سال در اين سرزمين، نيروگاه هاي 

توامان گازى خورشيدى ساخته شد. در 
كشور ما عليرغم خورشيد تابان پرسخاوت 

در همه سال، و شرايط نامناسب اقليمى 
مانند نرخ تبخير بيش از 5 متر از سطح آب 

و نيز رسوب آورى بسيار زياد رواناب ها و 
رودخانه ها، متاسفانه ساخت برقابى متوقف 
نشد و ساخت سدهاى چندين گانه كارون، 

و يا ساخت سدهاى سيمره و بختيارى و 
... ادامه يافته است. البته منطقى است كه 

شركت هاى سدساز پايتخت به پيامدهاى 
ناسازگار سدسازى بر مردِم جوامع بومى 

نينديشند. طبيعى است كه اين شركت ها 
نخواهند كسب و كار بسيار پررونق و بدون 
پاسخگويى خود را تعطيل كنند. سد ميناب 
هرمزگان و نشر گازهاى گلخانه اي بدبو از 

آن نشان داد كه آب در مناطق گرم چه زود 
زوال مي يابد. سدسازى در گرمسير نه تنها 
گاز گلخانه اي منتشر مي كند بلكه با زوال 
 (eutrophication) يا خوراك ور شدن آب

ديگر نه مي توان آن را براى شرب بكار برد 
و نه كشاورزى. مطلب زير درباره نشر گاز 
گلخانه اي از سدها بويژه در سرزمين هاي 
گرم مانند كشور ماست كه سونا داوودى 

دانش آموخته محيط زيست از مطالب 
 International سازمان رودخانه هاي جهان

Rivers برگزيده و به فارسى باز گردانده 

است.» 
با توجه به دقيق ترين برآوردهاى موجود 

انجام شده توسط ايوان ليما Ivan Lima و 

همكارانش در موسسه ي تحقيقات فضاى 
ملى كشور برزيل INPE، سدهاى بزرگ 
جهان ساالنه از سطح مخازن خود و از 
توربين ها و نيز سرريزها و مسير پايين 
دست، ساالنه 104 ميليون تن متريك 

متان منتشر مي كنند. اين بدان معنا است 

 

0/1042184331/415جهان
8/21545221/220برزيل
7/267916/41چين
2/19480849/121هند

CH4 ميزان نشر
( ميليون تن )

CO2
e* ميزان نشر

( ميليون تن )
كل نشرغيرسد 

CO2
e**

( ميليون تن )

CO2
e سهم نشر

( نشر % )

  * CO2e = CO2 معادل محاسبه شده با بكارگيرى پتانسيل گرمايش جهانى دوره 100 ساله، گزارش ارزيابى 

   .(SAR) دوم 1996 هيئت دولت هاى جهانى در باره تغييرات آب و هوايى

 ** تمام داده هاي سال 2000 دربرگيرنده كاربرى  زمين و تغيير كاربرى زمين و جنگل.  

نـــــشر گـــازهاى 
گلخانه اي از ســــدها 
و گرمايش عمومى زمين

كه انتشار متان از سدها دست كم 4 درصد 
كل اثر گرمايش ناشى از فعاليت هاي 

انسانى را بر دوش دارد. هنوز هيچ كس 
همه ي اثرات آب و هوايى سدها، بويژه 

انتشار دى اكسيدكربن و اكسيد نيتروژن، را 
محاسبه نكرده است.

چگونگى مقايسه ي ميزان نشر گاز 
از سدها با ديگر منابع

بنا بر برآورد پژوهشگران موسسه تحقيقات 
فضاى برزيل، سدها بزرگترين منبع 

انسان ساخِتanthropogenic توليد كنندة 
متان هستند. سد ها مسئول انتشار 23 
درصد از كل متان توليد شده ناشى از 

همه فعاليت هاي انسانى مي باشند. متان 
 heat-trapping داراى اثِر تله اندازِى گرماي
بيشترى است تا دى اكسيدكربن. اگرچه در 

جو به مدت طوالنى نمي ماند.
آخرين ارزيابى هاي هيئت دولت هاى جهان 
در باره تغييرات آب و هوايى IPCC نشان 
مي دهد كه در اندازه گيرى در دوره بيش 

از 20 ساله اثر گرمايشِى متان 72 برابر 
بيشتر از اثر گرمايشى كربن دى اكسيد 
است و در اندازه گيرى در دوره بيش از 

100 سال 25 برابر بيشتر است.  بكارگيرى 
اين برآوردهاى «گرمايش عمومى بالقوه» 

GWP هيئت دولت هاى جهان، بدين 
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معناست كه يك سال انتشار متان از 
سد هاي بزرگ، آنگونه كه ليما برآورد كرده، 

اثر عمومى گرمايشى 100 ساله برابر با 
2,6 ميليارد تن دى اكسيد كربن اثر دارد. (بر 
اساس پروتكل توكيو، كشورها مي بايستي، 

مجموع كل اثر گرمايشى خودشان را با 
 GWP «استفاده از «گرمايش عمومى بالقوه

100 ساله برآورد كنند). در دوره 20 ساله، 
تاثير گرمايش ناشى از انتشار گاز متان از 
سدهاى بزرگ ساليانه برابر با 7,5 ميليارد 

تن كربن دى اكسيد است. 

سدها چگونه گازهاى 
گلخانه اي را انتشار 

مى دهند
توليد متان، دى اكسيدكربن و اكسيد 
نيتروژن در سدها، ناشى از تجزيه ي 

پوشش گياهى موجود در ته مخزن ها يا 
از سرازير شدن مواد آلى (گياه، پالنكتون، 

جلبك و غيره) به داخل مخزن در طول 
عمر آن ناشى مي شود. ممكن است اين 

گازها در خود مخزن نيز توليد شوند. 
گازها از سطح مخازن، يا از توربين ها 

و سرريزها يا پايين دست نشر مي شوند. 
گازهاى گلخانه اي همچنين ممكن است 

بوسيله ساير پيامدهاى ناشى از سدها مانند 
كاربرد سوخت هاى فسيلى در زمان ساخت 

سد، مصالح بكار رفته در ساختمان سد، 

تغيير كاربرى زمين براى اسكان مجدد، 
در اثر ترابرى در جاده هاي دسترس و يا 
از توسعه آبيارى كشاورزى (مساله مهم 
در انتشار متان) توليد شوند. تله گذارى 

رسوب يا رسوب زدايى در مخازن مي تواند 
به مثابه يك چاهه (بلعنده) كربن عمل 

كند، اين امكان نيز وجود دارد كه كاهش 
ميزان رسوب رودخانه ها كه در بارور كردن 

پالنكتون هاي اقيانوسى ـ مهم ترين مصرف 
كنندگان دى اكسيد كربن ـ نقش مهمى 

دارند، بگونه اي غيرمستقيم تمركز و افزايش 
غلظت دى اكسيدكربن در جو را، سبب شود.

كدام فراينِد مربوط به سد، 
بيشترين اثر گرمايشى را دارد؟

بيشترين پيامِد گرمايِش عمومِى ناشى از 
سدها، به علت انتشار متان از سرريزها، 

توربين ها و پايين دست رودخانه است. متان 
در كف مخازن توليد مي شود. هنگامى 

كه اين متان بسوى سطح آب باال مي رود 
بخش بزرگى از آن در آب اكسيده و به 
اكسيد كربن تبديل مي شود، كه گازى 

است با اثر گلخانه اي كمتر. اما هنگامى كه 
آب عميِق غنى از متان از سد رها شده و 
از سرريز به بيرون سد فرستاده مي شود با 
فشار فرو مى افتد و بخش بزرگى از متان 

محلول مستقيما وارد جو مي شود. اين 
خالى شدن گاز به سبب يك اصل شيمى 

بنام قانون هنرى Henry رخ مي دهد و 
فرآيندى شبيه به باز كردن در نوشابه ي 

تازه است. محققان موسسه تحقيقات فضاى 
ملى برزيل تخمين مي زنند كه 95 درصد 

از انتشار متان سدها از سرريز، توربين ها و 
پايين دست آنها روى مي دهد. 

كدام مخازن بيشترين اثر 
گرمايشى را دارند؟

شرايط دمايى، شيميايى و زيست شناختى 
مخازن در مناطق گرمسيرى بگونه اي 

است كه نشر متان آنها را در رده نخست 
يا در رده بيشترين نشر نسبت به مخازِن 
نقاط ديگر قرار مي دهد. مخازن بزرگ و 

كم عمق در مناطق گرمسير بيشترين نشر 
گاز گلخانه اي را دارا هستند.

چه ميزان متان از سدهاى بزرگ 
برخى كشورها منتشر مي شود؟

گروه پژوهشگران موسسه تحقيقات فضاى 
ملى برزيل، نخستين برآوردها را در باره 
نشر گاز مخازن، در برزيل، چين و هند 

انجام داده اند. برآوردها، احتماال براي چين 
كمتر نشان داده شده است، چرا كه بنا بر 
روش شناسى آنها بسيارى از سدهاى نيمه 

گرمسيرى جنوب چين در رده سدهاى 
معتدل گذاشته شده است، در حالى كه 

ميزان نشر گاز از آنها در حد و اندازه 
سدهاى گرمسيرى است.

سد ميناب

•  نشر CO2 جهانى ناشى از سوزاندن
 سوخت فسيلى (2004): 26,6 ميليارد تن؛

سوزاندن  از  متحده  اياالت   CO2 نشر   •
سوخت  فسيلى (2005): 6 ميليارد تن؛

• نشر CO215 كشور اتحاديه اروپا از سوزاندن 
سوخت فسيلى (2003): 3,3 ميليارد تن؛

• نشرCO2 جهانى از ذغال سنگ (2003): 
9 ميليارد تن؛ , 6

سنگ  ذغال  از  متحده  اياالت   CO2 نشر   •
(2005): 2,1 ميليارد تن؛

نقل  و  حمل  از  متحده  اياالت   CO2 نشر   •
جاده اي (2005): 1,7 ميليارد تن؛

هوايى  ناوبرى  از  جهانى    CO2 نشر   •
(2002): 0,5 ميليارد تن.
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مسعود باقرزاده كريمى 

پيمان جهانى حفاظت از تاالب ها 
(رامسر-1971) عبارت «مراقبت از 

تاالب ها پاسخى به تغيير اقليم» را 
به عنوان شعار جهانى تاالب ها در سال 

2010 اعالم نموده است.
تاالبها با آنكه فقط 6-8 درصد سطح كره 

زمين را تشكيل مى دهند مى توانند در مقابله 
با اين مشكل جهانى كمك شايانى نمايند. 

با توجه به نتايج مطالعات انجام شده ، 
تاالب ها از طرق زير مى توانند اثرات تغيير 

اقليم را كاهش دهند:
1- اراضى تاالبى، دشت هاى سيالبى و 
درياچه ها هنگام بارش هاى شديد جوى 

و ذوب شدن ناگهانى يخ ها با ذخيره آبها 
مقدار اوج جريان رواناب سيالب ها را 

كاهش مى دهند.
2- جنگل هاى مانگرو، بوم سامانه هاى 

مصبى و تپه هاى مرجانى به عنوان مانعى 
طبيعى در برابر طوفا ن ها و نفوذ آب شور 

دريا عمل مى نمايند.
3- تاالب ها با ذخيره آب و رهاسازى 

تدريجى آن هنگام خشكسالى و نقصان 
بارش ها ، نقشى ارزشمند بر عهده دارند.

4- تاالب ها ماوايى براى ماهيگيرى 
ساحلى اند و براى بشر ماهى، غذا مهيا 

مى نمايند.
5- پوشش گياهى تاالب ها با جذب گاز 

CO2 و توليد اكسيژن موجب كاهش غلظت 

بخش مهمى از گازهاى گلخانه اى مى شود. 

6- تاالب ها كربن را در گياهان و خاك 
خود ذخيره مى نمايند و با رهاسازى 

تدريجى آن در اتمسفر اثرات تغيير اقليم را 
كاهش مى دهند.

به عبارت ديگر زوال و نابودى تاالب ها 
اثرات تغيير اقليم را تشديد مى نمايد.

نقش تاالب ها در تثبيت كربن و 
كاهش اثرات تغيير اقليم 

تاالب ها در حدود 300-700 ميليارد تن 
كربن را در سطح جهان در خود ذخيره 
مى كنند. بيشترين مقدار آن مربوط به 
پيت لندها مى باشد كه بخاطر محصول 

نهايى خود يعنى تورب كه با گذشت زمان 
تبديل به زغال سنگ مى شود مورد توجه 

هستند. تخمين زده شده كه پيت لندها به 
تنهايى در حدود 550 ميليارد تن كربن را 

در خود ذخيره مى كنند اين پتانسيل ذخيره 
كربن توجه جوامع جهانى را به سمت 

تاالب ها معطوف نموده است. به طورى كه 
حفاظت از تاالب ها به عنوان حركتى در 

راستاى كاهش تغييرات اقليم شناخته شده 
است. به نظر مى رسد تاالب ها بهترين بوم 
سامانه هاى كره زمين هستند كه كربن را 

در خود نگه مى دارند. درحال حاضر تخريب 
و كاهش سطح پيت لندها يك منبع عمده 
انتشار دى اكسيدكربن است. (حدود 3-2 

ميليارد تن در سال ، معادل 10 درصد 
دى اكسيد كربن منتشره در جهان). 

تنها در صورتى كه حفاظت از تاالب ها در 
 REDD موافقتنامه اى بين المللى همچون

(موافقت نامه بين المللى بر كاهش انتشارات 
حاصل از جنگل زدايى و تخريب جنگل) به 

امضاى كشورها برسد، مى توان به حفظ اين 
بوم سامانه ها اميدوار بود.

چنانچه اين توافقت نامه به امضاء برسد 
كشور ما با داشتن بيش از 3 ميليون هكتار 

تاالب، امكان خوبى براى برخوردارى 
از منافع مالى آن خواهد شد. همچنين 

مى توان براى احياء تاالب هايى كه در اثر 
خشكسالى يا زهكشى هاى انجام شده رو به 
نابودى گذاشته اند حمايت هاى بين المللى را 

جلب نمود.
البته هنوز روش دقيقى براى ارزيابى مقدار 

كربن ذخيره شده در همه اشكال تاالب ها و 
يا اندازه گيرى مقدار گازهاى گلخانه اى كه 

با اتمسفر مبادله مى كنند وجود ندارد. 
در اثر تغييرات اقليمى، كشورمان تاكنون 
متحمل خسارات فراوانى شده است كه 

سونامى هاى كوچك در جنوب ايران، 
سرماى بى سابقه سال 86 و توفان ويرانگر 
گونو در سيستان و بلوچستان از آن جمله 

است. يكى از بهترين و كم هزينه ترين 
راه هاى مقابله با تغيير اقليم حفاظت از 

تاالب هاست.

پديده اثر گلخانه اي چيست؟
خورشيد، كه تنها منبع گرمائي خارج 

كره زمين است، تابش خود را به صورت 
پرتوهاي كوتاه،  موج مرئي و پرتوهاي 

فرابنفش UV به سوي زمين گسيل مي كند. 
از پرتوهاي رسيده حدود 25٪   توسط جو 

جدب شده و 25٪ توسط سطوح فوقاني 
ابرها به سوي فضا بازتابش مي شوند. بقيه 

اين پرتوها در زمين جذب شده و سطح آن 
را گرم مي كند. زمين مقدار قابل توجهي از 

انرژي دريافت شده از خورشيد را به فضا 
تشعشع مي كند. اما از آنجايي كه زمين از 

خورشيد بسيار سردتر است، بنابراين انرژي 
دوباره گسيل شده به فضا هم به مراتب 

ضعيف تر است. مطابق قانون استفان-
بولتزمن، اين پرتوها به صورت فروسرخ 

( گرمايش )، تشعشع مي شوند.
گازهاي گلخانه اي همچون بخارآب، 

دي اكسيدكربن، متان و اكسيدهاي نيتروژن 
پرتوهاي فروسرخ تشعشع شده از سطح 
زمين را جذب مي كنند. اين گازها در جو 

مراقبـــت از
 تــاالب هــا پاسـخى
 به تغيــــير اقليم
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زمين همانند شيشه هاي گلخانه عمل 
مي كنند و جلوي خروج پرتوهاي با طول 

موج بلند را مي گيرند. اين روند موجب 
افزايش دماي جو مي شود كه اثر گلخانه اي 

ناميده مي شود. تركيبات طبيعى جو باعث 
مي شود كه دماي متوسط كنوني زمين (با 

ميانگين 15 درجه سانتيگراد) 33 درجه 
گرم تر از حالت بدون جو باشد. براي نمونه 

در كره ماه كه جو وجود ندارد، ميانگين 
دمائي سطح آن 18- درجه سانتيگراد با 

اختالف درجه بيشينه و كمينه بسيار زياد 
است.

هرگونه افزايش قابل توجه گازهاى فوق 
الذكر موجب به تله افتادن بيشتر امواج 

فروسرخ منعكس شده از زمين گشته 
و دماى جو را به صورت غيرعادى باال 

مى برد. افزايش موضعى دماى بخش هايى 
از جو كره زمين موجب اختالل در 

پديده هاى جوى از قبيل: تغيير جهت و 
شدت جريان توده هاى هوا، بارش هاى 
غيرعادى، خشكسالى هاى غير منتظره، 

طوفان هاى سهمگين و ... و در نهايت تغيير 
اقليم مى گردد.

ييييييصيصيصيصيصيصيصيصيصييصيصيصيصي صتتخصتخصتتخصتخصتخصتخصتخصتخ ههيهههيهه نشنننشرنشرنشر
ييييييييييييييييي ااي ايررررررررررانرراناانرانران ييييزيرزيرزييرزيززيييزيرزي شاوشاوشاوشششاوشاو ببببببازاازاازاازاازاازازاازار كرر كر كر كررر كر
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حميد پشتوان

پس از چندين دهه تحسين سدها به  
عنوان شاهكارهاي مهندسي، اكنون نگاه 
انتقادآميزتري نسبت به اين سازه ها ظهور 

كرده است 
سدها زيست بوم هاي رودخانه اي را از بين 

مي برند و حقوق و معيشت جوامع وابسته به 
آنها را تضعيف مي كنند. افزايش آگاهي در 
سطح جهان نسبت به هزينه هاي هنگفت 
زيست محيطي و اجتماعي سدها، در كنار 

موفقيت هاي فراوان طرح هاي احياي 
رودخانه، انگيزه و تالش  براي برچيدن 

سدها را دامن مي زنند.
امروزه سدهاي زيادي براي برچيده  شدن 

پيشنهاد مي شوند. برخي سدها به پايان 
عمر مفيد خود رسيده اند و بدون استفاده 
رها شده اند كه خود مخاطراتي را متوجه 

ايمني مردم مي كند. ديگر سدها همچنان 
بهره برداري مي شوند، گو اينكه پيامدهاي 
زيست محيطي و اجتماعي آنها همچنان 

پابرجاست. در طول عمر سد، هزينه هايي 
كه بر زيست بوم ها و جوامع آسيب ديده 
تحميل مي شود ممكن است بر ديگر 

فايده هاي طرح برتري پيدا كند. امروزه 
در كشورهايي مثل آمريكا، برچيدن سدها 
اولويت زيادى يافته است و گزينه برچيدن 

سد، جايگاه پراهميتي را در مديريت 
زيست محيطي پيدا كرده است.

شرايط مختلفي مبناي تصميم گيري براي 
برچيدن سدها قرار مي گيرند. شناخت 

مستندي از روند برچيدن و تخريب سدها، 
به ويژه قبل از دهة 1990 وجود ندارد. اما 

در سال هاي اخير، گرايش رو به رشدي در 
سازمان هاي دولتي، مجامع دانشگاهي و 

سازمان هاي غيردولتي براي مستندسازي 
تجارب برچيدن سدها در جهان بوجود آمده 

است. تا پيش از دهة 1990، علت اصلي 
برچيدن سدها، نگراني  از امنيت عمومي 

بود. پايش و كنترل سدها در برخي كشورها 
در قالب برنامه هاي بازرسي منظم ايمني 

سدها صورت مي گيرد.
 متوسط عمر يك سد تقريبًا پنجاه سال 

است و در سال 2000، بيش از 30 درصد 
سدها در بيشتر كشورها، بيش از 50 سال 
عمر داشته اند. ميزان سدهايي كه تا سال 

2020، بيش از 50 سال عمر خواهند داشت 
تا 85 درصد افزايش خواهد يافت. در چنين 

وضعيتي سازمان ها و نهادهاي مربوط 
احتماًال با افزايش شمار سدهاي نيازمند به 
تصميم گيري براي برچيدن و انهدام روبه رو 

خواهند شد. 
نگراني هاي زيست محيطي

در حالي كه در گذشته مسائل ايمني و 
هزينه هاي مربوط به آن، دليل اصلي 

برچيدن سدها بوده است، در دهة 1990 
تعداد روبه افزايشي از سدها در جهان بنا 
به داليل زيست محيطي برچيده شده اند. 

امروزه آگاهي بيشتري نسبت به هزينه هاي 
زيست محيطي سدها وجود دارد. سدها 

به  شكل چشمگيري زيست بوم هاي 
رودخانه اي را با كاهش تراز آب، تغيير 

زمان بندي جريانات، ممانعت از جابه جايي 
گونه هاي مهاجر و يا تغيير دماي آب و 

سطح اكسيژن، تحت تأثير قرار مي دهند. 
عالوه بر اين، سدها مانع جريان مواد 

مغذي، سيلت ها و آوارها مي شوند. شمار 
زيادي از سدها، به  سبب ضرورت انجام 

طرح هاي احياي رودخانه برچيده شده اند. 

عالوه بر بهبود زيست بوم، برچيدن برخي 
سدها مي تواند منافع اجتماعي ديگري نيز 
داشته باشد، مثل فرصت هاي تفريحي و 
ارتقاي كيفيت آب، ارتقاي زيباشناختي و 

رونق اقتصادي.
در مجموع تا دهة اخير، متداول ترين 

علت برچيدن سدها، نگراني هاي ايمني و 
هزينه هاي زياد تعمير و نگهدارِى سدهاي 

ناايمن بوده است. امروزه شمار رو  به رشدي 
از برنامه هاي برچيدن و حذف سد، به  

عنوان روشي براي احياي زيست بوم دنبال 
مي شود.

يافتن گزينه هاي جايگزين براى سد
جنبه بسيار مهم در برنامه ريزي برچيدن 

سد، شناسايي گزينه هاي جانشين برق آبي، 
آبياري و آب رساني، يا ديگر كاركردهاي 

سد، در مراحل آغازين است. برچيدن 
سد غالبًا مستلزم برقراري توازن  ميان 

كاركردهاي مختلف رودخانه است؛ با اين 
حال، تجارب آمريكا در برچيدن سدها 

نشان مي دهد كه جايگزيني مي تواند غالبًا 
با حداقل دشواري انجام شود. براي نمونه، 
يك سد برق آبي ممكن است تنها بخشي 

از كل برق يك منطقه را تامين كند؛ منابع 
جايگزين غالبًا وجود دارند و تدابير اصالح 
الگوى مصرف مي تواند تقاضاي انرژي را 

پاسخگو باشد. تدوين برنامة جامع مديريت 
و گنجاندن جايگزين هاي تامين كننده 

اهداف سد، اثرات منفي برچيدن سد را به  
حداقل مي رساند. مواقعي كه تغييرات يا 

اثرات اجتناب ناپذيرند، جامعه ممكن است 
آنها را به عنوان هزينة احياي درازمدت 

رودخانه بپذيرد.
روش هاي برچيدن

روش هاي مناسب برچيدن سد، به 
ويژگي هاي سد (مثل اندازه، نوع و 

موقعيت)، خصوصيات رودخانه و اهداف 
منظور شده (مثل احياي شيالت، احياي 

 تــــجربـــه 
برچيدن سدها در جهان 
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اراضي و تفريح) بستگي دارد؛ بنابراين 
برچيدن سد، تابع شرايط خاص هر 

موقعيت است. با برنامه ريزي دقيق مي توان 
مخاطرات سالمت عمومي و خطرهاِى 
ايمني ساكنان پايين دست را به  حداقل 

 رساند.
• خراب كردن كامل سد غالبًا با انحراف 

موقتي رودخانه و سپس استفاده از 
تجهيزات سنگين انجام مي شود (مثل بيل 

مكانيكي و چكش هيدروليكي)؛
• شكافتن سدها اين امكان را به  وجود 
مي آورد كه رودخانه در اطراف سازة سد 
جريان پيدا كند. از ماشين  آالت سنگين 
معموًال براي شكافتن بخش هاي خاكي 

سدهايي كه در نقاط عريض رودخانه 
واقع هستند استفاده مي شود. شكافتن 

براي حذف بخشي از سد توصيه مي شود 
و در صورت عملي  بودن، گزينه اي نسبتًا 

كم هزينه براي سازه هاي بزرگ است.
• در مورد سدهاي بتوني، از انفجارهاي 

كنترل شده براي تخريب استفاده مي شود.
• تركيبي از انفجار و ماشين  آالت سنگين 

ممكن است الزم باشد؛ به ويژه در طرح هاي 
بزرگ.

تجارب جهاني
در سطح جهان، تالش هاي مردمي براي 
برچيدن سدها، با هدف احياي رودخانه ها 
و احقاق حقوق جوامع متأثر رو به فزوني 

است. فعاالن اين عرصه، سدهايي را 
هدف مي گيرند كه اثرات منفي اجتماعي 
و زيست محيطي آنها همچنان تداوم دارد 
و نتوانسته اند وعده هاي اقتصادي خود را 
عملي كنند. البته در كشورهاي صنعتى، 

شرايط متفاوت تري حاكم است. 
آمريكا: 

پس از گذشت چندين دهه تمركز انحصاري 
سياستگذاري با رويكرِد ساخت سدها، اينك 

در آمريكا نگاه ها به سمت برچيدن برخي 

سازه ها و از جمله سدها تغيير كرده است. 
در چند دهة اخير، نگراني فزاينده دربارة 

اثرات سدها بر محيط  زيست چهرة بارزتري 
در گفتمان هاي ملي پيدا كرده است. در 

برخي موارد نيز، اينگونه تأكيدها، بخشي 
از سياست هاي ملي، منطقه اي و محلي را 

تشكيل داده اند. در آمريكا تاكنون حدود 
500 سد برچيده شده است. تخريب سدها 
در آمريكا روند پرشتاب و جاافتاده اي دارد. 

بيشتر سدهاي برچيده  شده، به دو دهه 
1980 و 1990 تعلق دارند. بلندترين و 

كوتاه  ترين سدهاي برچيده شده (ارتفاع سد)، 
به ترتيب 84 و 6 متر بوده است.

فرانسه:
 SOS Loire Vivante سازمان مردم نهاد

كه يك سازمان غيردولتي است براي 
برچيدن و حذف سدهاي قديمي و احياي 

تنها رودخانة باقيمانده فرانسه كه زيستگاه 
ماهي آزاد بومي است، تالش گسترده اي 
داشته و دارد. در سال 1998، دو سد واقع 
در شاخ آبه هاي لوار عليا (Loire)، براي 
كمك به حفاظت از آخرين نسل ماهي 
آزاد اين رودخانه تخريب شدند. نخست 
سد 12 متري سن آتين در آليرعليا حذف 
شد. حذف اين سد نخستين موردي بود 

كه شركت دولتي تامين برق فرانسه، 
سدي را براي احياي زيستگاه ماهي آزاد 

تخريب كرد. رودخانه وين، دومين شاخآبة 
بزرگ لوار نيز اكنون پس از تخريب سد 

4 متري ميسو ن روگز، آزادانه جريان دارد. 
سد كرناسكوئيلك نيز در رودخانه لگوئر در 
سال 1996 تخريب شد؛ البته پس از آنكه 
رسوب گذاري سريع، ظرفيت مخزن را تا 

50 درصد كاهش داد. 



نشريه تخصصي 
بازار كشاورزي ايران

70

كانادا: 
در كانادا نيز گرايش رو به رشدي براي 
برچيدن سدها و احياي رودخانه وجود 

دارد. سامانه قوانين كانادا با اياالت متحده 
متفاوت است. به  ويژه در اين زمينه كه 

مجوز بهره برداري سد، به  صورت دائمي 
صادر مي شود. از ميان 2000 سد موجود 

در بريتيش كلمبيا، 400 سد به پايان عمر 
مفيد خود رسيده اند و منافع چنداني عرضه 

نمي كنند، يا به شدت به شيالت ساحلي 
آسيب زده اند. با حذف 12 سد كوچك در 
اين استان، حمايت فزاينده اي در پيشنهاد 

برچيدن ديگر سدها وجود دارد.
تايلند: 

در تايلند، تالش  براي برچيدن برخي سدها، 
در نتيجة اختالالت اجتماعي و اكولوژيك 

ناشي از سدسازي روي رودخانة مان، 
بزرگترين شاخابة مكونگ آغاز شده است. 
سد 135 مگاواتي پاك مون با تامين مالي 
بانك جهاني در سال 1994 ساخته شد. 

پيامد مستقيم ساخت اين سد اين بود كه 
بيش از 20 هزار نفر به سبب كاهش شديد 
جمعيت ماهي در باالدست محل سد تحت 

 تأثير قرار گرفتند. در اعتراض به ساخت 
سد، روستائيان محل سد را تصرف كردند و 
خواهان آن شدند كه درياچه هاي سد به طور 

دائمي براي مهاجرت ماهيان باز گذاشته 
شود. سد راسي ساالي، نخستين طرحي كه 

بايستي در قالب طرح عظيم ساخت 13 
سد آبياري روي رودخانه هاي چاي و مون 

ساخته شود، همچنان بي استفاده باقي مانده 
است. مخزن اين سد روي گنبدي نمكي 

قرار دارد و اكنون آب آن براي آبياري خيلي 
شور است.

همچنين بزرگترين جنگل باتالقي آب 
شيرين در حوضه رودخانة مون، منبع غذايي 
و درمان سنتي روستائيان را زير آب مي برد. 

بيش از 15 هزار نفر زمين هاي كشاورزي 
خود را كه در داخل مخزن قرار مي گرفته 

به سبب ساخت سد از دست داده اند كه 
خسارت 50 درصد آنها هنوز جبران نشده 

 است. پس از ماه ها تصرف محل سد 
راسي ساالي براي نشان دادن مخالفت 

با ساخت اين سد و درخواست برچيدن، 
اعتراضات به نتيجه رسيد و در جوالي سال 

2000، وزير علوم دستور داد دريچه هاي 
اين سد براي مدت دو سال براي احياي 

زمين ها و انجام بررسي هاي دقيق تر اثرات 
زيست محيطي باز گذاشته شود. در مقابل 
نيز روستائيان با ترك محل سد موافقت 

كردند. دولت تايلند هنوز به درخواست هاي 
مخالفان پاسخ نداده است.

توصيه ها و جمع بندي
امروزه برچيدن سدها، براي مديريت پايدار 

رودخانه و حفاظت از زيست بوم هاي 
رودخانه اي اهميت فراواني يافته است. تنها 
پس از سپري شدن عمر يك سد است كه 
مسئوالن به برچيدن آن سد فكر مي كنند 

و تا فرارسيدن اين زمان، ممكن است 
خسارات اجتماعي و زيست محيطي بيشتري 

پديد آمده باشد. هزينه هاي اقتصادي 
خسارات اجتماعي و زيست محيطي تنها 
در دراز مدت آشكار خواهد شد. برچيدن 

سد توازني است ميان منافع و هزينه هاي 
سد (اجتماعي و زيست محيطي) كه 

كّمي كردن شان دشوار است. تنها قضاوت 
هوشمندانه و خردمندانة سياستگذاران و 

برنامه ريزان و ذي نفعان است كه مي تواند 
برچيدن سد را به ابزاري مهم براي توسعه 

پايدار تبديل كند.
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فاطمه ظفرنژاد 

طرحهاى مديريت سازه اى آب (سدها و 
سامانه هاى انتقال حوضه به حوضه و..) 

ارزيابى حقيقى اقتصادى، اجتماعى، زيست 
محيطى ندارند. البته مطالعاتى با   اين عنوان 

ارائه مى شود كه ماهيت آنها عمومٌا در 
راستاى تائيد تصميم به اجراست. در انگشت 
شمار طرح هايى كه مشاور اجرا را از ديدگاه 

اقتصادى، اجتماعى يا زيست محيطى رد 
كرده نيز نتيجه يكسان بوده و با سپردن 

كار به مشاور ديگر و ارائه توجيهات راستى 
آزمايى نشده، طرح به مرحله اجرا رفته 
است. فايده نسبت داده شده به طرح ها 

راستى آزمايى نمى شود. تصميمات بدون 
مشاركت و حتى كوچكترين نظرپرسى از 

جوامع محلى و توجه به دانش بو مى  انجام 
مى شود. سد البرز نمونه كاملى از همه   اين 
كاستى ها و مغايرت با رويكردهاى توسعه 

پايدار است.
«بابلرود» از به هم پيوستن سه رود 
اسكليم، كارسنگ و آذر رود تشكيل 

مى شود. سد خاكى با هسته رسى البرز با 
مشخصه زمين شناسى، وجود گسلهاى 

بسيار در ساختگاه و پيرامون آن كه مى تواند 
براى سدهاى خاكى در نوار لرزه خيزى 

شمال   ايران بسيار خطرناك باشد، ساخته 
مى شود. سد به هدف آبيارى 54000 هكتار 

اراضى حد فاصل رودهاى بابل، تاالر و 
سياهرود احداث مى شود. ادعاى مشاور در 

نياز اراضى به آبيارى به سادگى با رجوع به 

نقشه هاى كاربرى اراضى ماهواره اى قابل 
محك زدن است. البته حتى بدون نگاه 
به نقشه هاى كاربرى اراضى ماهواره اى 
نيز با پيمايشى كوتاه در مرداد ماه سال 

خشك 1387 و پيش از آغاز آبگيرى سد 
البرز مى توان ديد كه اراضى ادعا شده، 

در حقيقت شاليزارهايى هستند كه با آب 
بندان هاى بو مى  به خوبى آبيارى مى شوند. 

فايده محسوس كشاورزى براى   اين سد 
وجود ندارد گرچه همانند سد تجن و ديگر 

طرح هاى سد سازى، توجيه اقتصادى-

اجتماعى و زيست محيطى و... براى آن 
ارائه شده است. گزارش هايى كه هرگز 

براى آنها راستى آزمايى انجام نشده است.
در مورخ 18 شهريور 1383در گزارش نظر 

كارشناسى دفتر فنى آب درباره گزارش 
 A basin-wide integrated water انگليسى

 resource management (IWRM) approach to

managing water in Alborz Basin. آمده است 

كه «آيا طرح شبكه آبيارى زهكشى، آب 
بندانهاى موجود را از ميان خواهد برد؟» 

اگر پاسخ آرى باشد، بنظر مى رسد كه 

يكى از اشكال پايدار حفظ و ذخيره آب 
باران كه مى توان آن را در گروه روش هاى 
موسوم به دروى باران rain harvesting جاى 

داد ازميان خواهد رفت. بويژه كه   اين آب 
بندان ها بوسيله خود آببران و كشاورزان 
اجرا، نگهدارى و بهره بردارى مى شوند. 

در هيچ يك از مراحل مطالعاتى  اين طرح، 
مانند بسيارى ديگر از طرح ها هيچ گونه 

نظرپرسى جدى توام با تشريح وظايف مورد 
درخواست، از كشاورزان انجام نشده است. 
البته كارشناسان بين المللى كه در گذشته 

طرح هاى   اين منطقه را بررسى كرده اند بر 
آن بودند كه حذف آب بندانها از سيماى 

منطقه داراى پيامدهاى اقتصادى، اجتماعى 
و زيست محيطى بسيارى خواهد بود. از 
سوى ديگر اگر قرار باشد آب بندان هاى 

موجود به حال خود باقى بمانند، بنظر 
نمى رسد كشاورزان حاضر به رها كردن  اين 
سامانه هاى پايدار و شركت در هزينه هاى 
كانال آبيارى جديد باشند. مگر آن كه   اين 

كار به زور انجام گيرد، كه   اين حالت نيز 
با اهداف توسعه پايدار مغاير است. نرخ 

بازدهى سرمايه 27 درصد در اراضى آبى 

سد خاكى البرز و بيابان زايى در جنگل هيركان

 آبــگيرى ســد البرز 
و مرگ دهــانه بابلرود
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كنونى يا اراضى بهبود، 14 درصد در اراضى 
توسعه، و 17,7 درصد در كل طرح، بسيار 
دست باال به نظر مى رسد بويژه در منطقه 
طرح كه مشكل بى آبى حاد نيست و اين 
طور به نظر مى آيد كه ارزيابى اقتصادى 

طرح نياز به بازبينى جدى داشته باشد.
كارشناسانى كه با ارقام نرخ بازدهى 

سرمايه، در طرح هاى آب، آشنايى دارند به 
خوبى پى مى برند كه ارقام باال، بسيار بيشتر 

از رقم واقعى است. بازدهى طرح هاى آب 
كشور در نقاط بكر و خشك معموٌال از 8-7 
درصد فراتر نمى رود، بنابراين در منطقه اى 
كه شاليكارى هاى آن حتى در خشك ترين 
سالها با موفقيت به توليد مى پردازند ارقام 

باال ساختگى يا توام با اشتباهات اساسى در 
روش شناسى تعبير مى شود.

يكى از اهداف  اين سد تامين آب مورد نياز 
محيط زيست اعالم شده است! در واقع 

قطع آب مورد نياز محيط زيست پائين دست، 
به عنوان فايده سد تلقى شده است. سد 

البرز پيامدهاى منفى زيست محيطى 
مهمى در دهانه بابلرود   ايجاد خواهد كرد و 
به خشك شدن قطعى   اين دهانه، تخريب 

همه زيستگاه ها و از ميان رفتن تنوع 

طرح تامين برق نيز گنجانده شده است كه 
البته مقرون به صرفه نبودن برقابى ها و 

نيز مسائل زيست محيطى آنها سالهاست 
كه ساخت آنها را درهمه جهان متوقف 

كرده است. در كشور   ايران به دليل امكان 
استفاده از نيروگاه خورشيدى و حتى گازى 

با ميزان اثرات گلخانه اى كمتر، گزينه 
برقابى كامٌال منتفى است. امكان توسعه 

اقتصادى و فرهنگى با توسعه گردشگرى 
نيز از ديگر اهداف اعالم شده سد است. اما 
با توجه به تخريب دهانه در بابلسر و اثرات 

اقتصادى گسترده آن در   اين شهر، شعار 
توسعه اقتصادى براى سدى كه فايده آن 

صفر است را چه مى توان ناميد؟
برخالف تعهداتمان نسبت به پيمان هاى 

امضاشده دستور كار 21 كنفرانس ريو 
(1992) و پيمان مبارزه با بيابانزايى 1994 

كه در همان سال به تصويب مجلس 
نيز رسيده است، طرح هاى سدسازى و 

پيامدهاى گسترده آنها را درست ارزيابى 
نكرده و ادعاهاى شركتهاى مشاور، ناظر 

و پيمانكار را، راستى آزمايى نمى كنيم. 
بسته بودن فرآيند تصميم گيرى، دسترسى 

به داده ها را براى اهالى باالدست و 
پائين دست منطقه و نيز براى پژوهشگران 
و دانشگاهيان ناممكن مى سازد. مطالعات 

و بررسى هاى جامع و لحاظ كليه منابع، 
مصارف، نيازها و ديگر گزينه هاى 

تامين، بررسى نشده باقى مى ماند. دانش 
بو مى كارآمد   ايرانى در نمونه البرز و آب 
بندان هاى آن ناديده گرفته شده اند، از 

انجمن هاى مرد مى  و سازمان هاى غيردولتى 
نظرپرسى نشده است و ديدگاه هاى اهالى 

بو مى  منطقه (باالدست، پائين دست و 
بابلسر) ناديده مانده است. 

مخزن سدها، كاربرى اراضى جنگلى را 
كامٌال تغيير مى دهد، از اينرو فعاليتى بيابانزا 

بشمار مى روند. مخزن سد البرز با ارتفاع 

زيستى   اين دهانه خواهد انجاميد. تخريب 
دهانه در اثر آبگيرى سد البرز، معيشت 

هزاران خانوار را با سرنوشتى نامعلوم 
روبرو خواهد ساخت. درآمد  اين خانوارها به 
ماهيگيرى و گردشگرى در   اين زيباترين 
دهانه باقيمانده درياى خزر وابسته است.

متاسفانه دستيابى به همه اسناد و داده هاى 
سدها حتى براى كسانى كه سالها در بخش 

آب كار كرده اند نيز بسيار دشوار است، اما 
ظاهرا مطالعات   اين طرح ابتدا از سوى يك 

شركت (مهاب قدس) انجام شد و شايد 
به دليل اعالم عدم توجيه، كار به شركت 

الماير آلمانى سپرده شد.   اين شركت 
مطالعات تكميلى مرحله يك را بازنگرى 

كرد و بدون توجه به همه حقايق باال 
طرح را داراى توجيه اقتصادى و اجتماعى 
و زيست محيطى اعالم كرد كه البته در 

پرونده   اين شركت چنين توجيهات نادرست 
و متكى به اهداف آزمندانه بسيار ديده شده 
است. پتريك مك كالى در كتاب «رودهاى 

خاموش»، به پرونده اشتباهات سهوى يا 
عمدى   اين شركت بين المللى، تاجايى كه 
به حذف آن از فهرست شركت هاى قابل 

اعتماد انجاميد، اشاره كرده است. در اهداف 

تخريب جنگل هيركان براى برداشت منابع درشت دانه براى ساخت سد
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78 متر از پى و طول تاج 838 متر و حجم 
مخزن 150 ميليون مترمكعب، احتماال در 
تراز بيشينه خود نزديك به هزار هكتار از 

اراضى جنگلى را زير آب خواهد برد كه به 
معنى تغيير كاربرى و نابودى اراضى جنگلى 

است.
تملك حاشيه سدها و ويالسازى  در اطراف 
درياچه در بسيارى از سدهاى كشور ديده 
شده و اين به معناى تغيير الگوى مالكيت 

و تخريب بيشتر جنگل است. مديريت 
پايدار و حفاظت از جنگل در مناطقى كه 

سد زده مى شود ناممكن مى شود چون 
خواسته و ناخواسته، راه هاى دسترسى و 
رفت و آمد عموم براى ديدن درياچه و 
احتماال قايق سوارى و ... زمينه تازه اى 

براى ناپايدارى مديريت جنگل   ايجاد 
مى كند كه از تخريب داخل درياچه دست 
كمى  ندارد. وجود جاده دسترسى به سد، 
گذشته از تخريب زيستگاه ها و كاهش 

شديد تنوع زيستى، امكان قطع درخت و 
قاچاق الوار را نيز امكان پذير مى كند كه تا 

چندين برابر مى تواند تخريب اراضى جنگلى 
باالدست و منطقه مخزن را همراه داشته 
باشد. همچنين در زمان ساخت سد غالبٌا 
از اراضى جنگلى اطراف به عنوان منابع 

قرضه استفاده مى شود كه به جنگل زدايى 
كمك زيادى مى كند و بازگردانى آن به 

وضعيت اصلى تقريبٌا ناممكن مى شود چون 
نه تنها درخت ها كه بستر آن با عمقى 

زياد برداشت مى شود. نمونه سد البرز يكى 
از نامناسب ترين اشكال برداشت منابع 

قرضه سنگ سخت و منابع درشت دانه از 
جنگل در باالى تراز نرمال درياچه را نشان 
مى دهد. شرايط مشابهى در كانال سراسرى 
چالوس سردابرود به تخريب بخش بزرگى 
از جنگل هاى شمال كشور انجاميده است 

و جالب  اينكه   اين طرح انتقال حوضه به 
حوضه نيز فايده محسوسى در برنداشته 

و ندارد و نگاهى به نقشه هاى كاربرى 
ماهواره اى تائيد كننده   اين مساله است. در 
سد البرز همچنين تخريب جنگلها در پائين 

دست و بويژه اراضى جنگلى حاشيه رودخانه 
تا دهانه بابلرود به جنگل زدايى از يكسو و 
خشكيدن بستر رودخانه از سوى ديگر به 
بيابان زايى دامن خواهد زد و بدين ترتيب 

به جاى بهبود، منطقه با بدتر شدن شرايط 
بوم شناختى، زيست شناختى، اقليمى، 

اقتصادى اجتماعى و ... روبرو خواهد شد.   
اين وضعيت تكرار تجربه تلخ سد تجن و 
پيش بينى  آينده سد منگل درصورت آغاز 

به اجرا خواهد بود و از آنجا كه ارزيابى 
و بازنگرى هم اصٌال وجود ندارد بنابراين 

پيكره هاى دست اندكار از پاسخگويى معاف 
مى شوند.

ازآنجا كه جز پيكره دولتى، ديگر سازمان ها 
يا تشكل ها يا حتى مردم متاثر از طرح 
در تصميم گيرى دخالت داده نمى شوند 

در نتيجه، همه اثرات منفى وارده بر 
مردم شناخته نمى شوند. اما در سد البرز 
در حقيقت كشاورزان، دامداران مخزن، 

ماهيگيران، قايقرانان و مغازه داران دهانه 
بابلسر كه فاقد ابزار سياسي براي شكايت 
هستند، بزرگ ترين بازندگان و پيمانكاران 

سد و مشاور توجيه گر آنان بزرگ ترين 

برندگان هستند. مى بينيم كه ناديده گرفتن 
اصول توسعه پايدار در سدسازى و در سايه 

تمركز بر مديريت سازه اى عرضه آب، 
بجاى مديريت تقاضاى آن، به هدررفت 

منابع مالى اقتصادى و نيز منابع طبيعى و 
محيط زيست مى انجامد و اثرات اجتماعى 

جبران ناپذير در بردارد. 
تاكنون براى حوضه هاى آبخيز و آبريز 

جز در يك نمونه، مطالعات جامع منابع و 
مصارف انجام نشده است. سد البرز نيز فاقد 

مطالعات جامع حوضه آبخيز بوده است، 
اگر مطالعاتى جامع و يكپارچه در حوضه 

انجام شده بود سد تجن ساخته نمى شد تا 
رودخانه و دهانه تجن را بخشكاند بدون 

آنكه به اراضى آبى پائين دست خود بيفزايد. 
همچنين ساخت سد البرز آغاز نمى شد تا 
بدون فايده اقتصادى ملموس و حقيقى، 

دهانه بابلرود و اقتصاد بابلسر را مورد تهديد 
قرار دهد و امروز از احتمال آغاز ساخت سد 
منگل سخنى نبود. اگر مطالعات جامع منابع 

و مصارف و ارزيابى دقيق در آبخيزهاى 
شمال كشور با شكنندگى بسيار زيادشان، 

بويژه در 4 دهه اخير با كاهش چند ميليون 
هكتارى اراضى جنگلى آن، انجام شده 

بود مسلما ساخت كانال سراسرى چالوس 
سردآبرود بدون فايده ملموس و با اثرات 

تخريب جنگل هيركان براى برداشت منابع درشت دانه براى ساخت سد
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بسيار مخرب بر مناطق جنگلى اصٌال آغاز 
نمى شد. آبخيزها از بابت دربرگيرى بوم 
سامانه هاى رودخانه  اى، جنگلى، مرتعى، 

علفزار، خشكى و... در حقيقت بوم سامانه 
 هايى بسيار غنى با تنوع زيستى بسيار 
گسترده با گياهان و جانوران آبزى و 

كنارآبزى تا جنگل زى را در بر مى گيرند. 
بنابراين انجام مطالعات و بررسى هاى 

ميدانى و منطقه  اى گسترده پيش از اقدام به 
هرگونه تغيير در آنها ضرورت تام دارد.

تعامل دولت، جوامع محلي و كاربران منابع، 
در تصميم گيرى، با كمك سازمانهاي 

غيردولتي و جوامع كشاورزان، دامداران، 
ماهيگيران و سازمانهاي آنان، در 

سياستگذاري، تصميم گيري، اجرا، بازبينى 
برنامه ها، ارزيابى دائمى  و ارائه گزارش، 

راهكارهاى پيشگيرى از تخريب آبخيزها در 
اثر سدسازى است.

ارزيابى پس از اجرا هرگز انجام نشده و 
نمى شود چه رسد به   اينكه ارزيابى مستمر 

و ادوارى پيامدها براى تضمين اهداف 
مديريت تلفيقى و پايدارى پيكره هاى آبى 

را از بخش آب انتظار داشته باشيم. اگر 
توصيه هاى دستوركار 21 كه 16 سال پيش 

آنرا امضا كرده  ايم، يا توصيه هاى معاهده 
مقابله با بيابانزايى كه 14 سال پيش آنرا 

امضا كرده  ايم و مجلس شوراى اسال مى هم 
آنرا الزم االجرا اعالم كرد، را بكار گرفته 

بوديم به طور حتم سد البرِز پرهزينه و 
بى درآمد را نمى ساختيم، كانال سراسرى 

چالوس - سردابرود را ادامه نمى داديم، آغاز 
اجراى سد منگل را به ميان نمى كشيديم، 
سدهاى عمدتٌا مخرب و بى فايده حوضه 
آبريز اروميه را ادامه نمى داديم و خالصه 
در سراسر كشور چنين سرنوشت تلخى را 
به نام توسعه به بودجه مملكت و محيط 

زيست تحميل نمى كرديم.
سد البرز عليرغم مخالفت اهالى بو مى 

 منطقه «لفور» در محل مخزن سد و بويژه 
اهالى روستاهاى لفورك، اسبوكال، اميركال، 

گشنيون، چاشت خورون، ميراركال و.. 
ساخته و اجرا شده است. البته از هيچكدام 

از مردم باالدست، پائين دست و يا اهالى 
دهانه بابلرود پرسيده نشده كه   آيا با   اين 

همه تغيير در سرنوشتشان و معيشتشان و 
محيط زيست و نيز ترك اجبارى سرزمين 

مادرى شان موافق هستند يا خير؟ 
بهتراست براى پيشگيرى از تخريب اندك 
باقى مانده جنگل هاى چند ده ميليون ساله 

هيركانى و جلوگيرى از تكرار اشتباهى 
ديگر به بهاى سنگين تخريب هرچه بيشتر 

جنگلهاى هيركانى، ويرانى دهانه بابلرود 
و آسيب جدى به اقتصاد بابلسر، و تحميل 

هزينه سنگين نگهدارى- بهره بردارى سدى 
بى فايده به بودجه دولت... و نيز در راستاى 

احقاق حقوق بوميان باالدست و پائين 
دست منطقه، از آبگيرى سد البرز خوددارى 
كنيم تا بتوانيم پاسخگوى آيندگان باشيم. 

زهره صيادى

يكى از ساكنان بومى دهستان لفور كه خانه و زمينش در مخزن سد البرز به زير آب رفت
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منطقه لفور مازندران از نظر طبيعت و 
ويژگى هاى فرهنگى و انسانى جمله مناطق 
بسيار بكر و طبيعي ايران محسوب مى شود. 
طبيعت دست نخورده و وحشي اين منطقه 
و وضعيت سخت راه هاي روستايي و صعب 
العبور از سويي و خودكفايي اين مردمان از 

سوي ديگر، عواملي هستند كه از رفت و 
آمد زياد و آميختگي اين مردم با ديگران 

تاكنون جلوگيري كرده است. نبود وابستگي 
به شهر و نبود نيازمندي به ساير مردم، 
لفوري ها را بسيار مستقل ساخته است. 
عالوه بر اين، عالقه مندي لفوري ها به 

حفظ سنت ها و آيين هاي گذشته، خود دليل 
ديگري است بر وجود و بقاي معماري، 
فرهنگ و ادبيات خاص و بكر در اين 

سرزمين. بنا به نوشته مورخان و اظهار نظر 
باستان شناساني كه طي چند سال اخير در 

منطقه كاوش كرده اند، تشرف به دين مبين 
اسالم در اين منطقه، حدود قرون 3 و 4 
هجري انجام يافته است. گورهاي يافت 

شده در كاوش هاي باستان شناسي نمايانگر 
نوعي تدفين اسالمي- ساساني است. 

اين مطلب بيانگر عالقه مندي به حفظ 
سنت ها در مردم اين ناحيه است. چنانچه از 
گزارش هاي آقاي عابديني سرپرست گروه 

كاوشگر مشخص شده است، مردم لفور 
در قرون اوليه اسالمي، در عين پذيرش 

دين اسالم، همچنان به حفظ آيين گذشته 
خويش پايبند و عالقه مند بوده اند. بنا به 

اظهار نظر اين باستان شناس، نوع معماري 

و مصالح به كار رفته در لفور، بسيار شبيه به 
هماني است كه ساليان سال طي قرن هاي 
متوالي به كار رفته است. عالوه بر پايبندي 
به ارزش ها و شيوه هاي گذشتگان در ميان 
اين مردم، شايد حاكميت جغرافيا بر انسان 

نيز عامل ديگري باشد براي وجود اين همه 
شباهت به گذشته زيرا مردم اين منطقه 

آموخته اند، مايحتاج خود را از جنگل بگيرند 
و طبيعتًا عناصر به كار رفته در معماري 
روستاها نيز وابسته به جنگل است. طي 

ساليان دراز، نهايت تسلط انسان بر طبيعت، 
تداوم و بهره وري از جنگل به اين شكل 

(و البته حفظ جنگل) بوده و است. همه و 
همه اين شرايط و ويژگي هاي طبيعي و 
جمعي مردم، باعث شده لهجه اين مردم 

چون طبيعت اطراف و روح پاك شان، 
بسيار اصيل و عاري از واژه هاي غيرفارسي 

باشد. مازني كه لهجه مردمان اين ديار 
است، سرشار از واژه ها و لغت هاي فارسي 

كهن است؛ واژه ها و لغت هايي كه در 
شهرهاي بزرگ در زمان هاي مختلف به 

سبب حاكميت زبان عربي يا لهجه تركي، 
شكل ديگري به خود گرفته است (كه البته 

آن نيز پويايي زبان است و الزام زمان). 
ضبط و ثبت حدود هزار واژه پهلوي در اين 

منطقه توسط مردم شناساني كه سال هاست 
در اين مورد پژوهش مي كنند، برهاني بر 
موضوع مطرح شده است. هرچند گويش 
بومي و زنده مردم لفور، خود آشكارترين 

دليل اين مدعاست. نمونه هايي چون بآَخَتن 
به معناي خوابيدن، پاپلي به معناي پروانه، 
چاشت گدر به معناي بعدازظهر، نماس آر 
يا نماشون به معناي عصر و... چندي از 

هزاران واژه اصيل اين لهجه اند. اين همه 
اصالت، اين نمايشگاه زنده مردم شناسي، 
اين ادبيات دست نخورده و سرشار فارسي 

(در عين زندگي و پويايي) با سد البرز و 
پخش شدن مردم در فرهنگ هاي بزرگ 
و اصوًال بي هويت شهري امروزمان پاك 

خواهد شد. بدون ترديد در مهاجرت اجباري 
لفوري ها به شهر (و اساسًا در هر مهاجرتي) 
اولين چيزي كه تغيير مي كند، زبان و لهجه 
است، زيرا وسيله ارتباط است و الزام زندگي 
اجتماعي ارتباط با اطراف. سد البرز گنجينه 

زنده يي از مردم شناسي و زبان شناسي 
و... را به زير آب، زير آب كه نه، به خواب 

خواهد برد.
 

ســـــد البـــــرز و 
گنجينه  ى مردم شناسى
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ندا لفوركى

سخت است كه شاهد به زير آب رفتن 
محل زندگي هزاران ساله آبا و اجداديتان 

باشيد و هيچ كاري هم نتوانيد انجام دهيد. 
چون قدرت توسعه ناپايدار بسيار باالتر 

از قدرت مردمان روستانشين لفور است. 
بيش از 10 سالي است كه مردم اين 

منطقه اميدوار بودند بتوانند به زندگي در 
خانه هايشان ادامه دهند و هراسي از آينده 
نداشته باشند، اما حقيقت اين بود كه هر 

روز شاهد بودند بر تعداد كاميون ها اضافه 
و بر ارتفاع سد افزوده مي شود. مسووالن 

با افتخار از شروع آبگيري سد البرز، 
بزرگ ترين سد خاكي كشور در حالي خبر 
مي  دهند كه هنوز تعدادي از روستانشينان 

در منطقه باقي مانده اند؛ روستانشيناني 
كه حتي با قطع آب، برق و مسدود شدن 

راه هاي ارتباطي هنوز محل زندگي  خود را 
ترك نكرده اند. سد البرز روي منطقه لفور 
با 13 روستاي لفورك، اسبوكال، اميركال، 
گشنيون، چاشت خورون، ميراركال و ...، 
در يكي از زيباترين مناطق جنگل هاي 
هيركاني با قطع بيش از 280 هكتار از 

درختان توسكا، افرا و انجير ساخته شده 
است. مخزن سد البرز با ارتفاع 78 متر از 
پي و طول تاج 838 متر و حجم مخزن 

150 ميليون مترمكعب، با مخزني به 
وسعت 800 هكتار روي اراضي كشاورزي 

و مرتعي و جنگلي ساخته شد. به همين 
دليل است كه كارشناسان محيط زيست 

معتقدند احداث سدها به دليل اينكه اراضي 
جنگلي را از بين مي برد فعاليتي بيابانزا نيز 

است. در روبه روي سد، در نقطه وسيعي از 
كوه درختان پاكتراشي شده اند. محمد ابوذر 

كارشناس منابع طبيعي ساري و مسئول 
اجراي پروژه جامع سد البرز مي گويد؛ 

«اينجا معدن سنگ است كه براي احداث 
اين سد از اين معدن سنگ استفاده شده 

است.» در زمان ساخت سد، در بيشتر 
مواقع از اراضي جنگلي اطراف به عنوان 

منابع قرضه استفاده مي شود كه درباره 
سد البرز مي توان به معدن سنگي اشاره 

كرد كه در باالي تراز نرمال درياچه قرار 
دارد و مواد الزم سنگي را جهت احداث 

سد فراهم كرده است. با وجودي كه طبق 
قانون، اراضي ملي جزء اموال عمومي است 
و هيچ سازماني حق استفاده از اين اراضي 

را ندارد، ابوذر مي گويد؛ «اين يك پروژه 
ملي است به همين دليل قطع تمام اين 

درختان با مجوز سازمان جنگل ها صورت 
گرفته است.» وي همچنين درباره پرداخت 

خسارت قطع درختان به سازمان از طرف 
وزارت نيرو تاكيد كرد كه همه هزينه هاي 

قطع درختان به سازمان داده شده است!
مردم لفور بزرگترين قربانيان سد البرز

تمام اين ماجراها در حالي اتفاق مي افتد كه 
استاندار مازندران با اشاره به ظرفيت هاي 

ايجاد شده توسط اين سد بر ايجاد زير 
ساخت هاي الزم جهت تامين آب شرب 
شهر هاي گروه الف، احداث نيروگاه برق 

با مشاركت بخش خصوصي و استفاده 
از حداكثر ظرفيت گردشگري اين سد با 

توجه به نزديكي آن به شهر هاي شهرستان 
سوادكوه، قائمشهر و بابل و همچنين جاده 

اصلي تهران به مازندران تاكيد مي كند. 
كارشناسان آب منطقه اي مازندران بر 

اين اعتقادند كه با ساخت و بهره برداري 
از اين سد آب مورد نياز 54 هزار هكتار 

از اراضي كشاورزي شهرستان هاي بابل، 
بابلسر، قائمشهر و جويبار تامين مي شود. اما 
گذشته از راست و ناراستى ارقام اعالم شده 

آيا مساله مهم تر از ساخت اين سد مردم 

منطقه لفور نبودند كه از آنها هيچگاه نظري 
پرسيده نشد و با احداث اين سد زندگي و 

زمين هايشان به طور كامل از بين رفت. سد 
البرز يك نمونه ديگر از وجود توسعه ناپايدار 
در ايران است؛ توسعه اي كه با هزينه 200 
ميليون دالري بانك جهاني و ايران ساخته 

شد. اما با وجود هزينه باالي احداث اين 
سد، هزينه خريد زمين هاي مردم منطقه، 

طي چند سال به آنها پرداخت شد. يكي از 
روستايياني كه هنوز در منطقه باقي مانده 
است در اين باره مي گويد؛ «حدود 10 سال 

پيش وزارت نيرو خانه هايمان را حدود 5 
ميليون تومان خريد. اما پولش را در چند 

سال به ما داد. تمامي اهالي روستاها همان 
موقع نسبت به ساخت اين سد اعتراض 

كرديم اما آنها هيچ توجهي به اعتراضات 
ما نكردند و به كارشان ادامه دادند. زينت 

در پاسخ به اين كه چگونه بدون آب و برق 
همچنان در آنجا زندگي مي كند، مي گويد؛ 
از رودخانه آب مي آوريم. من جايي ندارم 

كه بروم. گاوهايم اينجا هستند. آنها را كجا 
ببرم. همه رفته اند به قائمشهر و شهر هاي 

مجاور ديگر. ما هميشه خودمان توليدكننده 
و مصرف كننده بوديم اما در شهر چگونه 

مي توانيم زندگي كنيم». سد البرز را 
مي توان يكي از عوامل مهم در مهاجرت 
مردم و خروج سرمايه هاي اندك مردم به 

شهرهاي ديگر دانست. اهالي اين روستاها 
كه اغلب با پرورش دام هاي محلي و اندك 

درآمد حاصل از كسب و كار روي زمين 
كشاورزي خود امرار معاش مي كردند امروز 

با مهاجرت به شهر در وضعيت نامناسبي 
قرار گرفته اند. 

منطقه باستانى كه به زير 
آب  مى رود

در زمستان 83 و بهار 84 در حين عمليات 
سدسازي آثار و شواهدي از معماري 

دوران عصر آهن كشف شد. پس از حضور 
كارشناسان ميراث فرهنگي در منطقه به 

فرامـــوش شدگــانى 
از ديـــار سوادكـــوه
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غير از آثار معماري از دوران عصرآهن، 
پي هاي سنگي خانه ها، تنور و خمره ذخيره 

سازي مواد غذايي و همچنين قالب هاي 
سنگي و سفالي ذوب فلز نيز كشف شد. 

همچنين در گورستاني كشف شده در 
منطقه بقاياي اسكلت هايي كشف شد كه با 
پوششي از سفال تدفين شده بودند و مشابه 

آن در هيچ يك از محوطه هاي باستاني 
دوره عصر آهن ديده نشده بود. اما اين 

گورستان بي نظير هم نيز مانند خانه هاي 
مردم منطقه و جنگل ها به زير آب خواهد 

رفت. با وجودي كه باستان شناسان اكنون 
مشغول فصل دوم كاوش ها هستند، امراهللا 

براري مدير روابط عمومي آب منطقه اي 
استان مازندران از توافق كامل با ميراث 

فرهنگي مبني بر آبگيري اوليه سد البرز و 
قراردادهاي آن خبر داد. اما محمد صيادي 

عضو هيات مديره طرح نجات بخشي 
محوطه هاي سد البرز گفت، «از طرف 

گروه باستان شناسي حاضر در منطقه هيچ 
گزارشي به ميراث فرهنگي براي صدور 
مجوز آبگيري تاكنون ارائه نشده است، 
(ايسكا نيوز) وي همچنين تاكيد كرد با 

آبگيري سد مذكور سه اثر باستاني محوطه 
لفورك در پشت سد، قبرستان عصر آهن و 

محوطه آهه مربوط به دوره اسالمي به زير 
آب خواهند رفت.»

در حقيقت، اعتراض ها و فريادها براي 
جلوگيري از ساخت و آبگيري سد سيوند 

به لحاظ مشكالت فني، اقتصادي، 
اجتماعي، زيست محيطي و اثرات تخريبي 
بر ميراث فرهنگي منطقه از يك طرف و 
قول و قرارهاي فراموش شده مسووالن 

(خريداري دستگاه هاي رطوبت سنج، احداث 
موزه باستان شناسي براي اشياي باستاني 

پشت سد سيوند، مرمت كاخ هخامنشي 
تنگ بالغي، پرداخت هزينه هاي كاوش 
و...) در كمرنگ تر كردن اين آسيب ها از 

طرف ديگر هنوز از يادها سترده نشده 
است كه آزمون و خطاي ديگري به وقوع 

انجاميد. عمليات اجرايي سد خاكي البرز 
از سال 1376 در منطقه لفور مازندران 

روي رودخانه اي كه از به هم پيوستن آب 
رودهاي آذررود، كارسنگ رود، اسكليم رود 

و بابلك تشكيل شده، آغاز شد. شركت 
سابير مجري اين سد است. اين شركت 
مجري احداث سدهايي چون كارون 3 

(خوزستان)، گلو رود (نكا)، ماملو (تهران) 
است. با آبگيرى سد البرز، 11 روستا و 

شش محوطه باستاني زير آب رفت. چرا در 
طول 11 سال اعتراض ها و خواسته هاي 

بحق روستاييان (قيمت گذاري غيرواقعي 
خانه سراها و برنج زارهايشان، زنداني 

شدن زنان در زندان جويبار ساري و...) در 
هيچ رسانه اي بازتاب نداشته است؟ باز هم 

فراموش كردن وعده هاي مسووالن به 
مردم، و در واقع روستاييان مولد، كشاورزان، 
باغداران، دامداران، خودكفاياني كه فراموش 

شدگان ديار سوادكوه اند. بر اساس اعالم 
مسووالن، 100ميليارد ريال اعتبار براي 

تكميل سد البرز اختصاص يافت. تسهيالتي 
كه از بانك جهاني براي طرح هاي عمراني 
در بخش آب شرب، شبكه آبياري سد البرز 

و طرح فاضالب شهرهاي ساري و بابل 
اخذ شده 267 ميليون دالر است كه عالوه 

بر اين، تامين بدهي صورت وضعيت هاي 
قبلي پيمانكار (به مبلغ 250 ميليارد ريال) 
نيز مازاد هزينه هاي اين پروژه ملي است. 

مسووالن آب منطقه استان مازندران 
درخصوص آثار تاريخي موجود در محل سد 
با ميراث فرهنگي به توافقات الزم رسيده و 
امامزاده هاي اطراف را نيز جابه جا كرده اند؛ 
مقبره شهداي جنگ تحميلي و خفتگان در 
خاك روستاها چه؟ بنا به گزارش شاهدان 
عيني، شماري از اين هموطنان كهنسال 
پس از مهاجرت به شهرها از غصه دق 

كرده اند. كافي است به گورستان لفوري ها 
در قائمشهر سري بزنيد، مشاهده خواهيد 
كرد كه به فواصل بسيار اندك مهاجران 
اجباري جان سپرده اند و تعدادي كه در 

روستاها باقي مانده اند، آرزوي مرگ قبل 
از رفتن به شهر را دارند. قتل عام درختان 

هيركاني 40 ميليون ساله و استفاده از 
سنگ هاي كوه در ساخت سد، منظره 

كويري را در پرده حرير سبز رنگ روستا 
مجسم ساخته است. هر روز بر شدت فشار 

مردم در تخليه خانه هايشان افزوده مي شود. 
تالش ها براي متروك كردن روستاها نيز 

ادامه دارد. «سيم هاي» تيرك هاي برق 
توسط مسووالن جمع آوري و امكان رفت 

و آمد از كنار جاده سد ممنوع شده است. در 
ماه مبارك رمضان روستاها هنوز از نعمت 

آب و برق بي بهره اند. مي گوييم طرح، 
طرحي ملي است، درست، ولي مسووالن و 
متوليان بايد به اين مهم ژرف بنگرند كه بر 
اساس نظر كارشناسان، در قالب طرح هاي 

ملي يك دسته هزينه هاي پنهان به نام 
هزينه هاي ملتي قرار دارد كه با ايجاد توهم 
توسعه و فراواني آب، به روستاييان تحميل 

شد:
1- ساكنان مخزن سد ناخواسته و به اجبار 

از روستاهاي خود رانده  شدند.
2- طرح جايگزين سكونتي و معيشتي براي 

روستاييان مخزن سد ارائه نشد.
3- مبالغ پرداختي براي خريد زمين 

كشاورزي و خانه مسكوني جايگزين به 
هيچ وجه پاسخگو نبود.

4- آنان هيچگونه ابزار احقاق حقوق 
نداشتند. حتى نماينده منطقه شان در 

مجلس شوراى اسالمى نيز از احقاق حقوق 
حقه آنان سرباز زد.

5- هيچ پژوهشى از سوى هيچيك از 
مراكز پژوهشى دانشگاهى كشور در باره 

سرنوشت آنها انجام نگرفت. 
6- گذشته از دو دستگاه مجريه و مقننه، 

دستگاه قضائيه نيز از آنان پشتيبانى نكرد. 
از داورى ميان آنان و شركت هاى منتفع در 

سدسازى، سر باز زد.
 فاطمه ظفرنژاد 
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پيشينه نقد رسمى از روند سدسازى 
در كشور 

 گونه هايى از نقد كلى سدسازى از دهه 50 
و 60 از سوى خبرگانى چون دكتر كوثر و 

سايرين پديدار شد. نقد سدها در درون بدنه 
وزارت نيرو بگونه مستند شايد به نيمه دوم 
دهه 1370 بازگردد. اين نقدها در چارچوب 
برخى دستور العمل ها و بخشنامه يا نشريه 
هاى دفتر اقتصاد آب، دفتر حفاظت كيفى 

آب، دفتر آب هاى زيرزمينى،  و بگونه 
موردى و مشخص در نظرات كارشناسى 

دفتر فنى آب، در پى مميزى و تحليل 
گزارش هاى سدها براى تصميم گيرى در 

كميته تخصصى ويژه، بازتاب يافت. 
انتشار كتاب رودهاى خاموش در آستانه 

هزاره سوم، فعاليت ساخت و ساز بويژه 
در آبخيزها با نام سدسازى در همه جهان 

از غرب تا شرق و در همه شيوه هاى 
حكومتى گوناگون را با پرسش و نقدى 

سنگين روبرو ساخت.  اين كتاب بفارسى 
برگردانده و دربهار 1386 منتشر شد.

با انتشار نتيجه بررسى كارگروه جهانى 
سدها World Commission on Dams در 
سال 2000 ميالدى و تاييد پيامدهاى 

ناسازگار سدسازى، روند تصميم گيرى براى 
سدسازى در سراسر جهان نقد شد. اين 

كتاب نيز بفارسى برگردانده و در تابستان 
1386 منتشر شد. 

در پى انتشار اين دو كتاب نقد سدسازى 
در كشور پررنگ و رسمى شد و توانست 

به رسانه ها راه يابد. در 29 ارديبهشت 
1387 همايشى در نقد سدسازى 

با شركت گروه هاى هوادار طبيعت 
و تمدن ايران، طبيعت دوستان، 

انجمن هاى هوادار محيط زيست، 
انجمن هاى يادگارهاى فرهنگى 
و... برگزارشد. از اين رو روز 29 

«رودخانه ها، سدها و زندگى»نام همايش
تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، سالن مركز رشد فناورىمكان برگزاري
شنبه 22 اسفند ماه 1388 برابر با 13 مارس 2010زمان برگزاري

پژوهشكده علوم محيطى دانشگاه شهيد بهشتى تهران، انجمن علمى كشاورزى بوم شناختى ايران، انجمن كوهنوردان ايران، برگزار كنندگان
جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط زيست و مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست (سنستا)

آنچه كه گذشت

1- همايش با سخنان اقاى دكتر ليافتى رئيس پژوهشكده علوم محيطى و رئيس انجمن علمى كشاورزى بوم شناختى ايران 
درباره متوقف شدن روند سدسازى در جهان و منحصر شدن آن به چند كشور با ساختار بسته حكومتى مانند چين گشايش 

يافت. سپس چهار مقاله درباره پيامدهاى ناسازگار اجتماعى- اقتصادى زيست محيطى سدهاى كشور ارائه شد. 
2- شايد پربارترين بخش همايش همانا پرسش و پاسخ هاي پايانى آن بود كه با حضور نماينده محترم وزارت نيرو (دستگاه 
دولتى سدساز كشور) در ميزگرد انجام شد. ايشان تائيد كردند كه سدها مسائل زيادى دارند و دستگاه مجرى سدساز كشور به 
آنها واقف است [اما سدسازى با تصميم گيرى از باال به پائين مهندسان در ساختمان هاى مجهز به تهويه مطبوع مدرن پايتخت، 
بى هيچ توجه به اثرات ناگوار آن بر توليد ملى و بر جوامع بومى و نيز بدون هيچ راستى آزمايى ادعاهاى اعالم شده ادامه 
مي يابد؟] ايشان هيچ يك از مسائل گسترده مطرح شده درباره  پيامدهاى بسيار ناسازگار سدها بر مردم و جوامع بومى و نيز 
اثرات بيابانزايى شديد آن بر محيط زيست را پاسخ نگفتند و نگرش سخنرانان را نگرشى احساسى دانستند. خانم دكتر مالح 
دراين زمينه پاسخى ماندگار از خود برجاى گذاردند: آيا «مى شود در برابر مصائب و بدبختى هايى كه سدهاى كشور براى 

مردم و جوامع بومى آفريده، احساس نداشت؟»

چارچوب 1- همايش «رودخانه ها، سدها و زندگى» دانشگاه بهشتى- تهران 22 اسفند 1388

ارديبهشت روز ملى حفاظت از 
رودها در برابر سدسازى نام گرفت. 

در سال 1387 براى نخستين بار 
روز 23 اسفند مصادف با 14 مارس 

روز جهانى حفاظت از رودها به 
همت انجمن هاى طرفدار محيط 

زيست و فرماندارى تنكابن در اين 
شهر برگزار شد. تاريخچه برگزارى 

آئين هاي جهانى «اقدام جهانى براى 
 International Day of Action for «رودها

Rivers به 14 مارس 1998باز مي گردد كه 

به همت سازمان رودخانه هاي جهان اين 
روز، براى حفاظت از رودهاى سراسر جهان 
اعالم و جشن گرفته شد. در مارس 2009، 
اين جشن در 27 كشور دنيا با بيش از 127 

برنامه با مشاركت مردم و جوامع بومى 
برگزار شد.  برنامه سه روزه جشن حفاظت 
از رودها در ايران در اسفند 1388 نيز در  

سه چارچوب 1 تا 3 آمده است.

افراط در سـاخت و ساز 
در آبخيزها و لزوم توقف 
روند سدسازى در كشور
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ناگفته هاى سدسازى
در اسفندماه 1388  نامه درخواست اصالح 

رويكرد سخت افزارى در بخش آب با 
امضاى گروهى از اعضاى هيئت علمى 
دانشكده منابع طبيعى دانشگاه صنعتى 

اصفهان و نيز فرهيختگان اين استان، براى 
مسئوالن طراز اول كشور فرستاده شد( چار 

چوب 4). اين حركت در حقيقت واكنشى 
بود در راستاى آسيب شناسى مسائل 

ناسازگار و پيچيده حوضه هاى آبخيز كشور 
و زاينده رودكه طرح هاى نسنجيده شركت 

هاى ناپاسخگوى دولتى: مجرى، مشاور، 
پيمانكار سدساز آن را رقم زده اند. نامه ياد 
شده خوشبختانه با واكنش مثبت باالترين 

مقام كشور روبرو شد. در پى آن اعضاى 
هيئت علمى دانشكده منابع طبيعى دانشگاه 
صنعتى اصفهان و انجمن پيام سبز اصفهان 
براى روشن شدن هرچه بيشتر موضوع، در 
29 ارديبهشت 1389، همايشى بنام ناگفته 

هاى سدسازى با شركت گروه بزرگى از 
دانشگاهيان و پژوهشگران و سازمان هاى 
مردم نهاد از سراسر ايران برگزار كردند. در 

29 ارديبهشت 1389، بمناسبت روز ملى 
حفاظت  از رودها در برابر ساخت و ساز 

همايشى در دانشگاه صنعتى اصفهان بنام 
«ناگفته هاى سدسازى» برگزار شد. در 
اين همايش با حضور استادان و اعضاى 
هيئت علمى اين دانشگاه و گروه زيادى 

از طرفداران طبيعت و محيط زيست ايران 
قطعنامه اى خوانده شد و به امضاى گروه 
زيادى از شركت كنندگان رسيد كه در آن 

به آثار ناسازگار سدسازى اشاره شده بود 
و از مسئوالن كشور خواسته شده بود تا 

رويكرد سخت افزارى مديريت آب را تغيير 
دهند و به جاى ادامه سدسازى به برچيدن 
سدها براى رفع اثرات بسيار ناسازگار آنها 

بر جوامع بومى و بر محيط زيست بپردازند.  
چكيده اى از اين همايش در چارچوب 5 

آورده شده است. 
تا كنون بيش از 25  همايش در باره اثرات 

ناسازگار سدها بر رودخانه ها و پيكره هاي 
آبى كشور و نيز در باره پيامدهاى بسيار 

ناخوشايندتر آن بر اقشار توليد كننده 
خوراك كشور يعنى كشاورزان، باغداران، 
عشاير، ماهيگيران، نخلكاران، همچنين 
اثرات ناگوار و خطرناك آن ريزگردها، 
آلودگى، گازهاى گلخانه اى، بر جوامع 

بومى ايران برگزار شده است. 
ادعاى ناراستى به گزافِى 3/3 ميليون هكتار 

چنان بر حقيقت سايه افكنده كه درسال 
1389 بازهم 61930 هزار ميليارد ريال 
بودجه، براى ساخت و ساز و درحقيقت 

تخريب و ويرانى هرچه بيشتِر آبخيزها به 

نام بخش آب به شركت هاى سدساز يا 
همان كالن ترين نفع برندگان از سدسازى، 

تخصيص داده شد.
اميد كه به همت دوستداران 

اين سرزمين كهن پرافتخار، از 
دوستداران فرهنگ و تمدن بالنده 

آن تا دوستداران طبيعت و جلوه 
هاى زيباى محيطى آن، با پشتيانى 
كشاورزان و عشاير و با پشتيبانى 
ملى همه طرفداران توسعه پايدار ايران، 
سدسازى متوقف و با تالش همگانى 

رودها و پيكره هاي آبى اين سرزمين كهن 
احيا شود. باشد تا اين آب و خاك پرافتخار، 

براى آيندگان نيز چون گذشته زيبا و 
پرموهبت و قابل سكونت بماند.
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در آغاز، دبير همايش به اشتباهات ناسازگار ساخت و ساز در آبخيزها و لزوم فاصله گيرى از اين رويكرد اشاره كرد. وى گفت از سه دهه پيش 
برچيدن سدها به دستور كار احياى آبخيزهاى جهان بدل شده است. وى شنيدن سخن مردم بومى و كشاورزان را از اولويت هاى تصميم گيرى 

دانست. دكتر بصيرى برآن است كه سدسازى كنونى روشى فن گرايانه است كه با دانش و كارشناسى فصل مشتركى ندارد چون جامع نگر 
نيست، بدون نيازسنجى دست به اجرا زده، به ارزش و معنويت و مبانى خير و صالح درازمدت مردم و جامعه نمى انديشد. 

نماينده كشاورزان حوضه آبخيز زاينده رود از سخنرانان اين همايش بود و از خوشبختى هايى سخن گفت كه درپى غصب حقابه و كاهش 
اراضى و دامها عايد كشاورزان حوضه زاينده رود شده است. تا جايى كه اراضى كشاورزى و روستا را رها مى كنند و درپى سرنوشتى نامعلوم  از 

حاشيه شهرهاى بزرگ سر در مى آورند.  بنابر دستور 21 همايش ريو و ژوهانسبورگ از مهم ترين وجوه تصميم گيرى براى آبخيزها همانا 
حضور نمايندگان كشاورزان و خبرگان دانش بومى است. نماينده كشاورزان از بيعدالتى كه بر جوامع بومى رفته،داستان ها دارد.  او و اندك 

كشاورزان باقيمانده در منطقه داستانشان را براى مسئوالن گفته و نوشته اند اما همواره ناشنيده مانده اند. اين نقض حقوق مردم، بنابر اصل 48 
قانون اساسى بيعدالتى بشمار مى رود. 

راهكارهاى ساده، پايدار و ارزان ذخيره آب در آبخيزها از دهه 60 از سوى استادانى مانند دكتر آهنگ كوثر گوشزد شده است. اين استاد گرانقدر 

«بررسى تاثير سدها بر رودخانه ها، بازپس گيرى رودخانه ها و حقوق از دست رفته» (دومين همايش بررسى تاثير منفى سدها بر نام همايش
محيط زيست)

تنكابن، پارك مادر، سالن ارشادمكان برگزاري

دوشنبه 24 اسفندماه 1388، برابربا 15 مارس 2010زمان برگزاري

شهرستان تنكابن، خانه فرهنگ برگزار كنندگان اسالمى  ارشاد  ايران،  انجمن كوهنوردان  زيست تنكابن،  محيط  مبارزه با آلودگى  جمعيت زنان 
تنكابن، و خانه كشاورِز شعبه تنكابن.

آنچه كه گذشت

1- همايش با سخنرانى فرماندار محترم شهرستان تنكابن و دعوت ايشان براى گفتمان و بحث رودررو براى ارائه روش هاى 
جايگزين براى سدسازى گشايش يافت . فرماندار تنكابن شايد از كمياب ترين مديران دولتى باشد كه در همايشى اين گونه نه 

تنها مشاركت، بلكه تا پايان جلسه و همه گفت  و شنودهاى آن حضور فعال داشت. 
2- سخنرانانى از: انجمن كوهنوردان ايران، هيئت علمى دانشگاه اروميه، هيئت علمى موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مواضع 

دانشى خود در مخالفت با سدسازى را اعالم كردند.
3- حضور نمايندگانى از وزارت نيرو در همايش و شركت آنها در جلسه پرسش و پاسخ انتهاي همايش. 

4- اجراي نمايشنامه اي با بازيگرى دو نوجوان تنكابني، برنامه موسيقى، آواز بومى؛
5- مهم ترين بخش همايش: شركت خانه كشاورز تنكابن به مثابه يك سازمان مردم نهاد از كشاورزان منطقه در برنامه بود، كه 
قائم مقام آن در جمع بندى مباحث حضور و مشاركت داشت.  اميد كه اين مشاركت بر شيوه تصميم گيري هاي بخش آب كشور 
تاثيرگذار باشد.  روندى كه همواره نگرشى از باال به پايين به دانش و  حقوق كشاورزان، دامداران، عشاير، ماهيگيران و ساير 

اقشار توليد كننده و جوامع بومى وابسته به رودخانه ها، دهانه ها، تاالب ها، درياچه ها و... داشته است.

«سد، آرى يا نه؟»نام همايش

تهران، تاالر گردهمايى هاي دانشگاه شهيد عباسپور، دانشكده صنعت آب و برقمكان برگزاري

يكشنبه 23 اسفند ماه 1388، برابر با 14 مارس 2010زمان برگزاري

انجمن علمى دانشجويان عمران دانشگاه شهيد عباسپور،  دانشكده صنعت آب و برقبرگزار كنندگان

آنچه كه گذشت

1- گشايش همايش با سخنان آقاى دكتر عطارى معاون پژوهشى دانشگاه صنعت آب و برق و ادامه آن با 3 سخنراني؛
2- ارائه يك نماهنگ (كليپ) در باره روند سدسازى در كشور و فوايد حقيقى آن؛

3- مهم ترين بخش:ارائه ي مقاله اي با عنوان «چرا با سدسازى مخالفيم» بود كه صنعت سدسازى را صنعتى رانت خوار متكى 
به بودجه كالن دولتى و با ادعاهاى ناراست سدسازان تحليل كرد.

4- سخنرانى نماينده محترم كميته سدسازى، بزرگترين مشاور سدساز، و عضو كميته تخصصى ويژه وزارت نيرو (كميته 
تصميم گيرنده براى آغاز ساخت سدها) كه بكارگيرى قنات يا ساير شيوه هاي پايدار دسترسى به آب را، با بكارگيرى 
گارى در حمل و نقل شبيه دانست، حاضران را در شگفتى فرو برد. البته كسى هم از ايشان نپرسيد كه خوب اگر 
آنچه شما مي گوييد درست است پس چرا بعد از ساخت بسيار سدهاى پرهزينه و غول پيكر مانند كرج، لتيان، الر، طالقان، 
ماملو و... و انحراف ميلياردها مترمكعب حقابه ي كشاورزان و باغداران، بنا به اعالم هر روزه شبكه استانى سيما بازهم هر روز 
بسته به فصل، 30-60 درصد مصرف آب شهر تهران از آب زيرزمينى (همان 500 قنات قديم تهران؟) برداشت و در شبكه 

تزريق مي شود؟ 

چارچوب5 - همايش ناگفته هاى سد سازى اصفهان 29ارديبهشت 1389

چارچوب2- همايش«سد، آرى يا نه؟» دانشكده صنعت آب وبرق- تهران23 اسفند1388

چارچوب 3- همايش «بررسى تاثير سدهابررودخانه ها...»، تنكابن – 24 اسفند 1388
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ديگر سخنران اين همايش بود كه راهكارى پايدار با هزينه بسيار كمتر از سدسازى اجرا كرده است. او 30 سال است كه در هياهوى رويكرد 
سخت افزارى مديريت آب ناشنوده مانده است.

امكان ساخت شهرها بدون نياز به سدها، مطلب مهمى است كه نايب رئيس انجمن صنفى معمار و شهرساز بدان پرداخت. او معماران-
شهرسازان را به ساخت سازه هاى بى نياز از سدها بشيوه گذشته اين سرزمين و نيز بسيارشهرهاى جهان امروز تشويق كرد و از اهميت اين 

مساله در محيط زيست سالم سخن راند. او با اشاره به معمارى غنى ايران و نيز آثار فناورى هاى آبى پرآوازه كشور مانند قنات ها، مصرف زدگى 
در شهرها را نكوهش كرد و با تاكيد بر تامين پايدار آب و برق در شهرها، لزوم بازبينى در شرح خدمات شهرسازى كشور را گوشزد كرد.

اصالح سامانه دانش و توجه به دانش جامع نگر و متكى به مبانى معنوى و ارزشى، مقوله اى است كه يكى ديگر از اعضاى هيئت علمى 
دانشگاه صنعتى اصفهان به آن پرداخت. دكتر خاتون آبادى گسترش دانِش حقيقى  و  گسترِش حقيقت پژوهى توام با نگرش معنوى و  پايبندى 

به ارزشها به جاى آموزش فن گرايى در دانشگاه ها را ضرورى دانست.
قطعنامه اى نيز در اين همايش خوانده و به امضاى گروه زياد شركت كنندگان رسيد كه در آن از مسوالن كشور خواسته شده بود تا از 

تخصيص بودجه براى سدسازى خوددارى كنند. و به جاى آن براى از ميان بردن پيامدهاى ناسازگار سدسازى بر مردم و بر سرزمين، به برچيدن 
سدها بودجه اختصاص دهند. 

اجازه مى خواهيم نخست از فوايد سدسازى بگوييم. هدف از ساخت سدها همواره افزايش زمين كشاورزى، توليد برق، مهار سيل و تامين آب 
شرب، عنوان شده است. بسيارى از سدهايى كه به نام كشاورزى ساخته شدند، مانند سد حناى اصفهان، سد سيوند فارس، اصًال در پرونده 
شان هيچ نشانى از اراضى نيازمند به آب وجود نداشت. سد زاينده رود حقابهى شايد هزاران هكتار زمين كشاورزى در پائين دست را ضايع 

كرد. روستاها از پائين ترين نقطه آبخيز با از دست دادن حقابه هايشان كه بر اساس طومار منسوب به شيخ بهايى به زيبايى تنظيم شده بود 
از روستانشينان خالى شدند. به عنوان مثال ورزنه شهرى از هزاره سوم با صنعت بومى كهنسال پارچه بافى و متكى به پنبه زارهاى منطقه، با 

غصب حقابه هايش وسيله ى سد زاينده رود، مزارع پنبه و ناگزير پارچه بافى خود و نيز فوايد ماهيگيرى و گردشگرى در تاالب گاو خونى را از 
دست داد. اين شهر در 30 كيلومترى تاالب كه از سال 1347شهردارى داشت، اينك با 13 هزار نفر جمعيت، خالى از سكنه شدن را به پيشواز 

رفته است. اين گونه تضييع حق ها هرگز موضوع هيچ پژوهشى قرار نگرفت.
سد زرينه رود، اراضى پائين دست رود در مياندوآب را كه پيش از آن نيز آبى بودند، زهدار كرد. آيا اساسًا به ساخت سد نيازى بود؟ همانگونه 
كه دانشگاه اروميه بدرستى مطرح كرده است، آشنايى با شرايط و اقليم منطقه اين پرسش را برمى انگيزد كه آيا همه ى 40 سد ساخته شده 
در آبخيزهاى مشرف به اروميه تكرار همين تجربه تلخ نبودند و نيستند؟ تقريبًا نزديك به180 هزار هكتار از سطح درياچه اروميه به شوره زار 
خطرناكى بدل شده است و اراضى كشاورزى منطقه با پراكنش غبار نمك از اين شوره زار، در خطر كاهش است. (بگذريم از اراضى كه زير 
درياچه سدها رفته اند، يا اراضى كه حقابه شان ضايع شده، يا اراضى كه زهدار و شور شده اند). سد كرج حقابه زمين¬ها و باغ هاى كرج و 

شهريار را همانند همه سامانه هاى انتقال حوضه به حوضه، بى توجه به صاحبان آنها منحرف كرد و همين بال بر سر حقابه بران جاجرود (پس 
از ساخت سد لتيان)، الر (پس از ساخت سد الر)، شاهرود (پس از ساخت سد طالقان)، و.. آمد و صدها هزار هكتار از اراضى كشاورزى آبى 

كاسته شد تا 2 ميليارد مترمكعب حقابه كشاورزى به تهران، شهرى كه 7 برابر معيار، آب مصرف مى كند اختصاص يابد. (سرانه 1100 ليتر در 
روز در برابر 150 ليتر معيار جهانى). بسيارى از سدها مانند سد بار نيشابور يا سد نهرين طبس يا سد ماشكيد سيستان بلوچستان ساخته شدند 

تا همان اراضى را آبيارى كنند كه قناتى كهنسال و بارور آبيارى مى كرد بى آنكه هيچ آبى را در برابر آفتاب بگذارد. اين سدها گذشته از ويران 
سازى قنات از سطح اراضى آبى كاستند. سدهاى مناطق مركزى و شرقى و جنوبى كشور با تبخير ساالنه بيشتر از 5 متر رو در رويند. آبى كه در 

زمستان در بستر رود جارى است در سفره هاى زيرزمينى نفوذ مى كند و هدررفت كمى دارد اما اگر سدى بر آن ببندند بخش بزرگى از همان 
آب، در درياچه سد، در تابستان تبخير مى شود و آنچه مى ماند با سرنوشت شورى و بويناكى روبروست. از سد هميشه خالى پيشين سخنى نمى 
گوييم اما سد ميناب هرمزگان نشان داد كه آب حبس شده در برابر آفتاب در اين مناطق چه زود به زوال مى رسد و نه به درد شرب مى خورد و 

نه به درد كشاورزى. 
برخى مى گويند آبى كه به دريا مى رود بهتر است در سدى جمع شود. بايد پرسيد چرا هرگز به راهكارهايى مانند جنگلكارى و احياى پوشش 

گياهى براى جذب اسفنجى آب و هدايت آن به سفره هاى زيرزمينى بدون زوال و تبخيز آب توجه نمى شود، كه بسيار پايدارتر و كم هزينه 
ترند و به تخريب دهانه ها و قطع جريان ورودى بسيار ضرورى آب شيرين به دريا نمى انجامند؟ بيش از 20 سد ساخته شده در آبخيزهاى 

البرزشمالى از سد سفيدرود گيالن تا سدهاى البرز و تجن مازندران و سدهاى استان گلستان، در پائين دست خود، شاليكارى و باغ هاى بارورى 
داشتند كه با آب بندان، اين شيوه انديشمندانه گردآورى آب باران فصل سرد، براى كاربرد در كشت هاى فصل گرم، آبيارى مى شدند. اين 
سدها به اراضى كشاورزى هيچ نيفزودند كه از آن نيز كاستند و صدها هزار خانوار كشاورز مولد را از روستاهايشان آواره كردند تا زمين هاى 

بارورشان در مخزن سدها مدفون شود. سد گاوشان تجربه ديگر تامين آب كشاورزى براى دشت هايى است كه بدون سد نيز با شبكه سنتى 
از رودها و سفره هاى زيرزمينى بهره مى گرفتند. انحراف آب از يك حوضه به حوضه ديگر در كيلومترها دورتر، با احداث سد و سامانه انتقالى 

بسيار پرهزينه است. تقريبًا 320 ميليون مترمكعب تبخير ساالنه از سد كرخه بسيارى از كاربردهاى اين آب، از مصارف كشاورزى تا جلوگيرى از 

چارچوب 4- درخواست اصالح رويكرد سخت افزارى در بخش آب كشور
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خشكيدن خطرناك هورالعظيم را، نابود مى سازد. كم يا بيش همه سدها از سطح اراضى آبى كشور كاستند.
 گرانترين و خسارت بارترين شيوه توليد برق، برق آبى ها هستند. اما تحليلى براى مقايسه برقابى با نيروگاه هاى گازى يا خورشيدى انجام نشد. 
آيا تجربه ساخت نيروگاه هاى خورشيدى در كشورهاى كم آفتاِب اسكانديناوى نبايد مارا به انديشه مى انداخت تا درسرزمين مهر تابان، ساخت 

برقابى بسيار گران قيمت با پى آمد هاى زيان بار آن براى موجودات زنده را متوقف كنيم؟ و اما ادعاى مهار سيل كه به عنوان ديگر فايده 
ساخت سدها مطرح بود جاى بحث فراوان دارد. وقوع سيل كه در بسيارى از نقاط كشور رخ مى دهد از جنگل زدايى سرچشمه مى گيرد. جنگل 
مانند اسفنج سيالب را بخود مى كشد اما در نقاط بدون پوشش گياهى رواناب به سيل تبديل مى شود. رويكرد سخت افزارى مديريت آب سال 

ها با پاك كردن صورت مساله و ناديده گرفتن علت اصلى، مهار سيل را يكى از اهداف خود برشمرد. شكستن سد دشت در خراسان شمالى و 
خسارات جانى و مالى ناگوار آن نشان داد كه سدها در بارندگِى سنگين از سيل خطرناكترند. چاره سيل احياى جنگل و پوشش گياهى و سامانه 

هشدار سيل (مديريت نرم افزارى) است. اما ديگر هدف ساخت سدها تامين آب شرب به ميزان نياز است. درحاليكه سدها تنها توهم فراوانى آب 
ايجاد كردند. تا آنجا كه عليرغم ده ها سد بزرگ ساخته شده براى شرب تهران، هرروز30 تا 60 درصد (بسته به فصل) نياز شهر از سفره هاى 
آب زيرزمينى برداشت مى شود. پس آب زيرزمينى (بويژه 500 قنات قديمى تهران) مى توانست مصرف سنجيده حتى جمعيت كنونى را تامين 

كند. در مجموع هرگونه نياز آبى در هر منطقه بايد از منابع خودش و با مديريت مصرف و تقاضا تامين شود.
داستان سدهاى مرزى نيز يكى از داستان هايى است كه به راستى آزمايى نياز دارد. اما بزرگترين فايده مديريت سازه اى بخش آب  همانا 

منافع شركت هاى بزرگ و كميته ها و كميسيون ها و دفاتر دولتى- خصوصى اقمارى آن هاست كه فعاليتى بدون پاسخگويى و بدون 
حسابرسى دقيق داشته اند. رويكرد مديريت سخت افزارى در بخش آب با ساخت سدها و سامانه هاى انتقال به مناطق ديگر، با ناديده گرفتن 
حق كشاورزان و عشاير و ماهيگيران، با كاستن از اراضى كشاورزى و منابع طبيعى كشور، با صرف هزينه گزاف، بدون ارزيابى تحليلى از طرح 

هاى اجراشده، 5 دهه پيامدهاى ناسازگار اجتماعى، اقتصادى را به جامعه و خشكيدن خطرناك پيكره هاى آبى (رودها، تاالب ها، درياچه ها)، و 
آلودگى خطرناك هوا با پراكنش غبار از تاالب ها و درياچه هاى فروخشكيده را به محيط زيست كشور تحميل كرده است. رويكرد نرم افزارى 

دربرگيرنده اصالح الگوى مصرف، افزايش كارايى آب (از ميزان حدودنزديك به  0/4 كنونى و رساندن آن به 1 يا بيشتر كه بويژه در بخش 
كشاورزى مى تواند به معناى دسترسى به ساالنه ميلياردها مترمكعب آب باشد)، يا بررسى  سامانه هاى

گردآورى باران، و نيز بازيافت و بازچرخانى و كاربرد چندين باره آب با نصب ابزارهايى نه چندان پيچيده روى بام ساختمان ها و نيز گسترش و 
ترويج ياخته هاى خورشيدى و... ساير شيوه هاى پايدار تامين آب و برق ناديده مانده است. گسترش و ترويج دانش بومى پايدار آب مانند قنات 

ها و آب بندان ها بيرون از شأن تلقى شده و بعكس تخريب آنها با سدهاى ناپايدار و پرهزينه و پرپيامد سال ها ادامه يافته است. در حاليكه 
حوضه تمدن ايرانى، نخستين تمدنى است كه كشاورزى آبى را آزمود، كه قنات ها اين هوشمندانه ترين شيوه هاى كاربرد پايدار آب زيرزمينى 

را ابداع كرد، كه نيز سدسازان بسيار ماهرى پروريد و ساخت نخستين سدهاى قوسى (سد ايزدخواست اصفهان) و بلندترين سدهاى جهان 
(سدكريت طبس به ارتفاع 60 متر بلندترين سد جهان بمدت 550 سال تا پيش از سد هور امريكا) را در پرونده خود داشت. اما گذشتگان ما كه 
در چندين هزار سال شايد چند ده سد ساختند بدرستى و با آموختن از گذشت روزگار دانستند كه سدها در چنين سرزمينى گرم و با ميزان تبخير 

از سطح آب تا 5 متر يا بيشتر كه بخش بزرگى از آب را از دسترس بيرون مى كند، با ميزان زياد
 رسوب آورِى رواناب ها و رودها كه در چند دهه سدها را پررسوب و بيفايده مى كند، سدسازى رويكردى ناپايدار، غيراقتصادى و زيان بارست. 
آن ها كه به خير درازمدت نسل ها مى انديشيدند، با آگاهى و نه از روى ناتوانى، چندين سده پيش سدسازى را از رويكرد بهره بردارى از منابع 

آب حذف كردند و شيوه هاى پايدارى همچون قنات، آب بندان، شبكه هاى حساب شده برداشت از رودخانه را ادامه دادند. 
دور دوم سدسازى در كشور پس از كودتاى 28 مرداد  بدست شركت هاى بين المللى منتفع، بدون ژرف انديشى و توجه به تجربه و دانش 

درخشان بومى - ملى آغازشد و متاسفانه پس از 1357 نيز عليرغم شوروشوق احياى هويِت دانشِى اين سرزمين كهن، بدست فن ساالران و 
ديوانساالران شركت هاى منتفع ادامه يافت. هويت دانشِى درخشانى كه گذشته از نخستين ابداعات آبى، نخستين سازه هاى مقاوم به زمين 
لرزه، نخستين گرمابه با سوخت گاز طبيعى، سازه هاى با صرفه جويانه ترين شيوه هاى ضرور گرمايش و سرمايش، آب انبارها و بادگيرها، 

بازارهاى مثال زدنى و بسيار ديگر پايدارترين ها را در پرونده خود داراست. خرد جمعى چنين حكم مى كند كه ساخت و ساز 1000 سد كنونى با 
اصول توسعه ى پايدار و مصلحت هاى اين سرزمين همخوانى ندارد.
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